
Az eljárási szabályzat 4. cikk (4) bekezdésének értelmében a
társelnök átadja a szót Polanco úr (Kuba) megfigyelőnek.

(A 13.05-kor felfüggesztett ülést 15.11-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: HAY WEBSTER asszony

társelnök

8. Jean-Louis Schiltz úr, a Luxemburgi Nagyhercegség
együttműködési és humanitárius segélyezési miniszter-
ének, a Tanács soros elnökének nyilatkozata

Schiltz úr nyilatkozatot tesz az EU Tanácsa nevében.

9. Victor Borges úr, külügyminiszter (Zöld-foki-szigetek),
az AKCS-Tanács soros elnökének nyilatkozata

Borges úr nyilatkozatot tesz az AKCS-Tanács nevében.

10. A Tanácshoz intézett kérdések órája

Négy kérdést intéztek az AKCS Tanácshoz.

Borges úr válaszol az alábbi kérdésekre és pótkérdésekre:

Bowis úr 1. sz. kérdése az országos stratégiai dokumentu-
mokról és egy pótkérdés;

Carlotti asszony 2. sz. kérdése a politikai párbeszéd rendszeré-
nek elfogadásáról: az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés
által elfogadott állásfoglalás nyomon követése;

Davies úr (Dél-Afrika) 3. sz. kérdése a REACH bevezetésének
lehetséges hatásáról és egy pótkérdés;

A 14. sz. kérdés szerzője nincs jelen.

14 kérdést intéztek az EU Tanácsához.

Schiltz úr válaszol az alábbi kérdésekre és pótkérdésekre:

Davies úr (Dél-Afrika) 9. sz. kérdése a millenniumi fejlesztési
célokról és egy pótkérdés;

Agnoletto úr 10. sz. kérdése a fejlődő országok adósságának
törléséről és egy pótkérdés;

Whitehead úr 16. sz. kérdése az EFA elkülönítéséről és egy
pótkérdés;

Kinnock asszony 18. sz. kérdése a gazdasági partnerségi megál-
lapodások alternatíváiról és egy pótkérdés;

Sjöstedt úr 11. sz. kérdése a politikai párbeszédről és egy
pótkérdés;

Weldegiorgis úr (Eritrea) 4. sz. kérdése a békéről, fejlesztésről és
Cotonou-ról és egy pótkérdés;

A Karib-térség 5. sz. kérdése az AKCS-turizmus fejlesztéséről;

Van Hecke úr 7. sz. kérdése az egyesített kongói hadsereg
támogatásáról;

Martínez Martínez úr 8. sz. kérdése a Cotonou-i megállapodás
Kuba általi aláírásának kérdéséről;

Valenciano Martínez-Orozco asszony 6. sz. kérdése a Darfurban
nemi erőszak eredményeként megfogant újszülöttekkel szem-
beni hátrányos megkülönböztetésről;

Faure úr (Seychelle-szigetek) 12. sz. kérdése a fejlesztési
munkában alkalmazandó, emberi jogokon alapuló megközelí-
tésről: Nemzetközi Befektetések Vitarendezési Központja, ARB/
02/14. sz. CDC Group PLC (Egyesült Királyság) kontra
Seychelle-szigetek ügy;

A 15., 17. és 13. sz. kérdések szerzői nincsenek jelen.

A társelnök bejelenti az új pápa, XVI. Benedek megválasztását.

11. Vita a Tanáccsal

Felszólalók: Lulling, Kamuntu (Uganda), Martínez Martínez,
Sebetela (Botswana), Borges, Oumarou (Niger), Akpovi (Benin),
Borges és Schiltz.

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

társelnök

12. Peter Mandelson úr, külkereskedelmi biztos jelentése
– A gazdasági partnerségi megállapodásokról folytatott
tárgyalások állása (állásfoglalás nélkül)

Mandelson úr nyilatkozatot tesz.

13 5. napirendi pont folytatása – Mandelson úr

Mandelson úr az alábbi pótkérdésekre válaszol:

– Metsing (Lesotho) 14. sz. kérdése a „Mindent csak fegyvert
nem” (EBA) származási szabályairól;

– Aubert 16. sz. kérdése a gazdasági partnerségi megállapo-
dások liberalizációs intézkedéseiről;

– van den Berg (Dobolyi nevében) 18. sz. kérdése a szingapúri
kérdésekről;
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– van den Berg (Bullmann nevében) 19. sz. kérdése az AKCS-
piacok megnyitásáról;

– Cavuilati (Fidzsi-szigetek) (Nabuka nevében) 21. sz. kérdése a
cukorról;

– Agnoletto 24. sz. kérdése a TRIPS megállapodásokról.

14. Vita a Bizottsággal – Mandelson úr

Felszólalók: Davies (Dél-Afrika), Mporogomyi (Tanzánia),
Dombrovskis, Bereaux (Trinidad és Tobago), Goddard

(Barbados), van den Berg, Hay Webster (társelnök, Jamaica),
Weldegiorgis (Eritrea), Metsing (Lesotho), Schlyter, Kamuntu
(Uganda), Dinyando (Namíbia), Sebetela (Botswana), Wieland,
McAvan, Nyassa (Kamerun), Faure (Seychelle-szigetek), Agno-
letto és Mandelson.

Wieland úr elégedetlenségét fejezi ki az ülésszak különböző
vitái közötti időfelosztás miatt.

(Az ülést 19.18-kor berekesztik.)

Sharon HAY WEBSTER és

Glenys KINNOCK

társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

társfőtitkárok
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