
A 2005. ÁPRILIS 21-I, CSÜTÖRTÖKI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2005/C 272/04)

(Az ülést 9.22-kor nyitják meg.)

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

társelnök

1. Póttagok

A társelnök az alábbi póttagokat jelenti be: van den Berg
(Bullmann helyett), Czarnecki (Kozlík helyett), Fava (Rosati
helyett), Mauro (Daul helyett), Schröder (Langendries helyett) és
García-Margallo y Marfil (López-Istúriz White helyett).

2. A 2005. április 19-i, kedd délelőtti és délutáni ülés és a
2005. április 20-i, szerda délelőtti ülés jegyzőköny-
veinek elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3. Vita a 2004. decemberi szökőár hatásáról az AKCS-
országokra nézve és a jövőben szükséges intézkedé-
sekről

A társelnökök a szökőár sújtotta országok Brüsszelben dolgozó
nagyköveteit levélben fogják tájékoztatni a Közös Parlamenti
Közgyűlés együttérzéséről és a helyzet iránti folyamatos
érdeklődéséről.

4. Vita a togói helyzetről

Felszólalók: Kpade (Togo), Gessesse (Etiópia), Akpovi (Benin),
Gahler, Bounkoulou (Kongó), Keita (Mali), Carlotti, Beda
(Szudán), Kembukusua (KDK), Nyassa (Kamerun), Aubert, Diallo
(megfigyelő, Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége,
ECOWAS Parlament) és Malin (Európai Bizottság).

A társelnök emlékezteti a tagokat, hogy a vitát nem követi
állásfoglalás.

5. A munkacsoportok összefoglalója

– Dombrovskis úr a Nyugat-Afrikában, a karibi és a csendes-
óceáni országokban kialakítandó gazdasági partnerségi
megállapodásokról folytatott tárgyalásokról.

– Bamba úr (Mali) az elsivatagosodásról és a Niger-folyó
megmentéséről.

– Diko úr (Mali) Mali gyapotágazatáról.

ELNÖKÖL: HAY WEBSTER asszony

társelnök

6. Szavazás a három állandó bizottság jelentéseiben talál-
ható állásfoglalási indítványokról

– Jelentés az AKCS-országokban az egyetemes alapfokú oktatás
és a nemek közötti egyenlőség megvalósulása érdekében tett
előrehaladásról a millenniumi fejlesztési célok (MFC) kere-
tében (AKCS-EU 3752) – Szociális és Környezetvédelmi
Bizottság. Társelőadók: María Elena Valenciano Martínez-
Orozco és Donald Ramotar (Guyana)

Elfogadott módosítások: 1-6, 9, 10, 12 és 13. Az így módosí-
tott állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

– Jelentés a konfliktusok utáni rehabilitációról az AKCS-orszá-
gokban (AKCS-EU 3754) – Politikai Ügyek Bizottsága. Társe-
lőadók: José Ribeiro e Castro és Tomaz Salomão (Mozambik)

Elfogadott módosítások: 1-13, 14 (szóbeli módosítással) és
15. Az így módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

– Jelentés az Európai Fejlesztési Alap költségvetésbe történő
felvételéről (AKCS-EU 3686) – Gazdasági Fejlesztési, Pénz-
ügyi és Kereskedelmi Bizottság

Elfogadott módosítások: 1 és 2 (szóbeli módosítással). Az így
módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

7. Szavazás a sürgős állásfoglalási indítványokról

– Sürgős állásfoglalási indítvány a szudáni helyzetről (AKCS-EU
3777)

Elfogadott módosítás: 5. Az így módosított állásfoglalást
egyhangúlag elfogadják.

– Sürgős állásfoglalási indítvány az afrikai Nagy-tavak térsé-
gében kialakult helyzetről (AKCS- EU 3778)

Elfogadott módosítások: 1-3 és 5-7. Az így módosított állás-
foglalást egyhangúlag elfogadják.

8. Bamakói nyilatkozat a millenniumi fejlesztési célokról

A nyilatkozatot közfelkiáltással fogadják el.
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9. Egyéb kérdések

A társelnök külön köszönetét fejezi ki Assarid Imbarcaouane
úrnak a Közös Parlamenti Közgyűlés Maliban tartott üléssza-
kának kiváló szervezéséért.

10. A 10. Közös Parlamenti Közgyűlés ülésszakának
időpontja és helyszíne

A 10. ülésszakra 2005. november 18-24. között kerül sor. A
helyszínt egy későbbi időpontban fogják közölni.

A társelnök 2006-ra az alábbi, megerősítésre váró dátumokat
jelenti be:

– a bizottságok és elnökség ülései: január 23-ával kezdődő hét,

– plenáris ülés: június 19-ével kezdődő hét,

– a bizottságok és elnökség ülései: szeptember 11-ével kezdődő
hét,

– plenáris ülés: november 20-ával kezdődő hét.

A jövőben a plenáris ülések sorrendje felcserélődik: az év első
plenáris ülésére az EU-ban, a másodikra egy AKCS-országban
kerül sor.

(Az ülést 11.40-kor berekesztik.)

Sharon HAY WEBSTER és

Glenys KINNOCK

társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

társfőtitkárok
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