
Spotkanie AKP-UE w Danii.

23 sesja Rady Ministrów AKP-UE, Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego odbyła się 
w Horsens (Dania) w dniach od 28 do 30 maja 2012. Została poprzedzona spotkaniami trzech
stałych komisji w dniu 26 maja, dwoma warsztatami oraz posiedzeniem Prezydium w dniu 
27 maja. Zgromadzenie przyjęło trzy rezolucje przygotowane przez komisje stałe, jak również
rezolucję w trybie pilnym w sprawie sytuacji w Nigerii w odniesieniu do bezpieczeństwa.
Zgromadzenie przyjęto również deklarację w sprawie reformy polityki rybołówstwa Unii
Europejskiej i jej wpływu na kraje AKP.

Zgromadzenie zostało oficjalnie otworzone przez Panią Premier Danii Helle THORNING-
SCHMIDT, która w swoim przemówieniu wyraziła nadzieję, że ciągle możliwy jest
zrównoważony rozwój. Bardzo dramatyczne było przemówienie Louis Michel ,
przewodniczącego Zgromadzenia. Wyraził swój niepokój rozwijającym się konfliktem 
w Mali i zagrożeniem na inne sąsiadujące kraje takie jak Algieria, Burkina Faso i Libia.
Podkreślił, że już jest w tym regionie 130 tys. uchodźców. Współprzewodniczący Musikari
Kombo obawiał się, że rozwijający się terroryzm w Nigerii może działać destabilizująco na
pozostałe kraje w tym regionie – Sudan i Południowy Sudan. Otwarcie podsumował
prezydent Danii Mogens Lykketoft, który podkreśli ważność parlamentarnego spotkania
dającego solidne podstawy do rozwoju demokracji.

W trakcie Zgromadzenia zostały przyjęte następujące uchwały:
1. Uchwała dotycząca na wahania cen, funkcjonowania globalnych rynków dla

produktów rolnych i ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w krajach AKP.
Uchwała przypomina, że dostęp do odpowiedniego żywienia jest uniwersalnym
prawem człowieka; wzywa wszystkie kraje do realizacji wytycznych FAO w sprawie
prawa do żywności. Podkreśla, że stabilność polityczna jest również niezbędnym
warunkiem dla rozwoju i tym samym poprawienia bezpieczeństwa żywności, a wzywa
wszystkie zaangażowane strony wzywa, do pokazania niezbędnej woli politycznej aby
zagwarantować stabilność.

2. Uchwała dotycząca wpływu libijskiego politycznego konfliktu na kraje AKP
sąsiadujące z Libią. Uchwała przypomina o wspólnej odpowiedzialności państw
członkowskich w sprawie delokalizacji beneficjentów międzynarodowej ochrony 
oraz ubiegających się o azyl przesiedlonych do UE na skutek libijskiego konfliktu. 
Wzywa UE i jej państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego finansowania 
i zapewnienia pomocy humanitarnej. Wzywa nowe władze libijskie, do podjęcia
wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa afrykańskim
imigrantom z Libii;

3. Uchwała w sprawie społecznych i ekologicznych skutków przemysłu wydobywczego
w krajach AKP. Uchwała wzywa rządy AKP-UE, do położenia kresu "przekleństwa
zasobów" i pozwolić aby bogate zasoby mineralne w krajach AKP, zwłaszcza 
w Afryce, były wydobywane z korzyścią dla całego społeczeństwa, zamiast wzbogacać
inwestorów i elity bez korzyści zwykłych obywateli. Wzywa kraje AKP do zbadania
istniejących umów pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami 
wzakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów krajowych w publicznym 
interesie do zaoferowania zachęt inwestycyjnych oraz do przystosowania istniejących
systemów podatkowych do większej wydajności aby kompleksowo walczyć 
z korupcją w administracji państwowej i w organach nadzoru, a zyski z eksportu
zainwestować w rozwoju danego kraju . Uchwała wzywa rządy AKP, aby położyły
kres masowemu wyciekowi pieniędzy ze swoich krajów, biorąc pod uwagę, że
nielegalne wypływy pieniędzy z Afryki, w tym oszustwa podatkowe, szacowane są 
na 865 mld USD od 1970 do 2008 roku, według Global Financial Integrity (GFI)



4. Uchwała na temat sytuacji w Nigerii zagrażającej bezpieczeństwu w tej części Afryki.
Uchwała zdecydowanie potępia niedawną przemoc - w szczególności ataki
przeprowadzane przez fundamentalistów islamskich - sektę Boko Haram - i tragiczną
utrata życia w regionach Nigerii dotkniętych przemocą i składa wyrazy współczucia 
i sympatii krewnym ofiar w żałobie i ranny. Wzywa sektę Boko Haram do złożenia
broni w celu stworzenia atmosfery do rozmów pokojowych. Wzywa rząd Nigerii do
natychmiastowego rozbrojenia wszystkich osób i grup które nielegalne są 
w posiadaniu broni.

Deklaracja AKP-UE w sprawie reformy Europejskiej Polityki Rybołówstwa i jej wpływu na
kraje AKP.
W deklaracji w sprawie reformy polityki rybołówstwa Europejskiej i jej wpływu na kraje
AKP, Zgromadzenie AKP-UE wzywa UE do zapewnienia, zrównoważonych połowów dając
priorytet rybakom z krajów ACP a także wspierając lokalne przetwórstwo zapewniające
zatrudnienie na rynku lokalnym za godziwą płacę.
Kolejna 24 sesja Zgromadzenia AKP-UE odbędzie się w Paramaribo, Suriname w dniach 
26-28 listopada.
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