
II

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 14.)

a Cotonoui Megállapodás 96. cikke alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás
lezárásáról szóló 2005/321/EK határozat meghosszabbításáról

(2008/363/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni
államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között
létrejött, Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1) és Luxem-
bourgban 2005. június 25-én felülvizsgált partnerségi megálla-
podásra (2) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi
megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és
követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra (3) és külö-
nösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2005/321/EK határozat (4) az elfogadásától számított
36 hónapos időszakot ír elő a megfelelő nyomonkövetési
intézkedésekre és 2008. április 14-én hatályát vesztené.

(2) E nyomonkövetési időszak végére számos kötelezettség-
vállalást teljesítettek, és konkrét kezdeményezések

történtek a fennmaradó fő kötelezettségvállalások terü-
letén. Ugyanakkor a Cotonoui Megállapodás lényeges
elemeinek tekintetében több fontos intézkedést kell
még foganatosítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/321/EK határozat időbeli hatálya 12 hónappal
meghosszabbodik. Az időbeli hatályt hathavonta felülvizsgálják.

A Guineai Köztársaság miniszterelnökének címzett levél e hatá-
rozat mellékletében található.

2. cikk

A 2005/321/EK határozat által elfogadott intézkedések, mint a
Cotonoui Megállapodás 96. cikke (2) bekezdése c) pontjában
említett megfelelő intézkedések, változatlanok maradnak.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ez a határozat 2009. április 14-ig marad hatályban.
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4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 14-én.

a Tanács részéről
az elnök
I. JARC
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MELLÉKLET

Levél a Guineai Köztársaság miniszterelnöke, kormányfője részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a Cotonoui Megállapodás 9. cikke rendelkezéseinek. Az emberi jogok, a
demokratikus alapelvek és a jogállamiság alapelveinek tiszteletben tartása, amelyekre az AKCS–EU partnerség épül, a fent
említett megállapodás alapvető elemeit képezik, és ezáltal kapcsolataink alapjának tekintendők.

Az Európai Unió 2004-ben megállapította, hogy Guineában olyan politikai helyzet alakult ki, amelyben sérülnek ezek az
alapvető elemek, és 2004 júliusában a megállapodás 96. cikkének értelmében konzultációt kezdeményezett. E konzultáció
során következtetésekre jutottak, amelyeket 2005. április 14-én levélben közöltek a kormányfővel.

A megfelelő intézkedésekhez 36 hónapos nyomonkövetési időszakot írtak elő, amely 2008. április 14-én jár le. Ezen
időszak alatt fokozottabb politikai párbeszéd folytatására nyílt lehetőség, melynek keretében többek között olyan intéz-
kedések is szerepeltek, mint a Tanács és a Bizottság négy, 2005. májusi, 2006. februári, 2007. májusi és 2008. márciusi
közös nyomonkövetési missziója, valamint Louis Michel biztos 2006. októberi látogatása. Az elért haladás fényében
2006. december végén az Európai Unió határozatot hozott a 9. EFA „A” előirányzatának Guinea rendelkezésére bocsá-
tásáról, amely 85,8 millió eurós összeget jelent.

A legutóbbi nyomonkövetési misszió azt is megerősítette, hogy a guineai hatóságok fellépései általában pozitív irányban
haladnak, különösen az Európai Unió által erősen szorgalmazott választási folyamat tekintetében, valamint a makrogaz-
dasági politikák terén. Ugyanakkor a guineai kormány még mindig nem teljesítette egyik fő kötelezettségvállalását: a
parlamenti választások megszervezését és a választások időpontjának kijelölését. A jelenlegi erőfeszítések mellett lehetséges
lenne, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat 12 hónapon belül teljesítsék.

Az Európai Unió a Guineában elindult pozitív változások és a még teljesítendő feladatok tudatában úgy határozott, hogy a
2005. április 14-i határozat nyomonkövetési időszakát 48 hónapra hosszabbítja, hogy lehetővé tegye a guineai hatóságok
számára az összes kötelezettségvállalás teljesítését. Ez a határozat bármikor felülvizsgálható a helyzet alakulása függvé-
nyében.

Ebben a tekintetben az előző, 2005. április 14-i levelünkben közölt megfelelő intézkedések továbbra is hatályosak.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Kelt Brüsszelben,

a Bizottság részéről a Tanács részéről
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