
III. MELLÉKLET

ELFOGADOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS NYILATKOZAT

Oldal

— állásfoglalás az AKCS-országokban az egyetemes alapfokú oktatás és a nemek közötti
egyenlőség megvalósulása érdekében tett előrehaladásról a millenniumi fejlesztési célok
(MFC) keretében (AKCS-EU 3752/05/végleges) 17

— állásfoglalás a konfliktusok utáni rehabilitációról az AKCS-országokban (AKCS-EU
3754/05/végleges) 26

— állásfoglalás az Európai Fejlesztési Alap költségvetésbe történő felvételéről (AKCS-EU
3686/05/végleges) 39

— állásfoglalás a szudáni helyzetről (AKCS-EU 3777/05/végleges) 43

— állásfoglalás az afrikai Nagy-tavak térségében kialakult helyzetről (AKCS-EU 3778/05/végle-
ges) 46

— Bamakói nyilatkozat a millenniumi fejlesztési célokról 50

ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

az AKCS-országokban az egyetemes alapfokú oktatás és a nemek közötti egyenlőség megvalósulása
érdekében tett előrehaladásról a millenniumi fejlesztési célok (MFC) keretében

A Közös Parlamenti Közgyűlés,

– 2005. április 18. és 21. között Bamakóban (Mali) ülésezve,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 26. cikkére,

– tekintettel a Cotonou-i megállapodás 25. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről
szóló, az ENSZ-közgyűlés által 1979-ben elfogadott egyezményre (CEDAW),

– tekintettel a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. sz. (1973) ILO-egyezményre,

– tekintettel a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, amelyet a közgyűlés az 1989. november
20-i 44/25. sz. határozatában fogadott el, bocsátotta aláírásra, megerősítésre és csatlakozásra,

– tekintettel az 1990-es, az afrikai gyermekek jogairól és jólétéről szóló chartára,

– tekintettel a fejlődő kis szigetállamok fenntartható fejlődéséről szóló ENSZ-konferenciára és az 1994.
májusában kelt barbadosi cselekvési tervre,

– tekintettel a Kairóban 1994-ben tartott Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferenciára (ICPD) és
a Pekingben 1995-ben megrendezett Negyedik Női Világkonferenciára,

– tekintettel a Jomtienben 1990-ben tartott, a gyermekek jogairól szóló világ csúcstalálkozóra, az ENSZ
1995-ös szociális csúcstalálkozójára és a Dakarban (Szenegál) 2000-ben tartott Oktatási Világfórumra,

– tekintettel az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatára, amelyet a 2000-es millenniumi csúcstalálkozón
fogadtak el a világ vezetői (2),
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(1) Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2005. április 21-én, Bamakóban (Mali) fogadta el.
(2) Az ENSZ-közgyűlés 55/2. sz. határozata.


