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ELNÖKÖL: RADEMBINO-CONIQUET úr

Társelnök

1. Póttagok

A társelnök az alábbi póttagokat jelenti be: Goebbels (Ferreira
helyett), Hutchinson (Rosati helyett), Morgantini (Holm helyett).

2. Louis Michel, a Bizottság fejlesztésért és humanitárius
segítségnyújtásért felelős biztosának nyilatkozata

Michel úr nyilatkozatot tesz a Bizottság nevében.

3. Kérdések a Bizottsághoz

Összesen 24 kérdést intéznek a Bizottsághoz.

Michel úr írásban válaszolja meg a kérdéseket, valamint szóban
válaszol az alábbiak által feltett kiegészítő kérdésekre:

6. sz. kérdés, Agnoletto úr részéről, a 10. EFA ratifikálásáról;

1. sz. kérdés, Morgantini asszony részéről, az EU-Afrika közös
stratégiáról;

4. sz. kérdés, Carlotti asszony részéről, az AKCS-parlamentekről
és az EFA-ról;

14. sz. kérdés, F. Schmidt úr részéről, a költségvetési
támogatásról;

20. sz. kérdés, Bowis úr részéről, a fogyatékkal élők jogairól;

16. sz. kérdés, Mayer úr részéről, a víz jelentőségéről;

17. sz. kérdés, Aubert asszony részéről, az illegális halászati
tevékenységekről;

2. sz. kérdés, Deerpalsing asszony (Mauritius) részéről, a gazda-
sági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalásokról;

3. sz. kérdés, Hutchinson úr részéről, a 10. EFA-ról és a gazda-
sági partnerségi megállapodásokról;

8. sz. kérdés, Schlyter úr részéről, a gazdasági partnerségi meg-
állapodásokról;

25. sz. kérdés, Thwala úr (Szváziföld) részéről, a gazdasági part-
nerségi megállapodásokról;

15. sz. kérdés, Hall asszony részéről, a gyapotról;

21. sz. kérdés, Fernandes úr részéről, Kelet-Timorról;

22. sz. kérdés, Van Hecke úr részéről a szudáni békemegállapo-
dásról és az Európába vándorló afrikai migránsokról.

Az alábbi kérdéseket nem követik kiegészítő kérdések:

12. sz. kérdés, Schnellhardt úr részéről (Roithova asszony képvi-
seletében), a civil társadalomnak a nemzeti indikatív progra-
mokban való részvételéről;

18. sz. kérdés, Cashman úr részéről, a bioüzemanyagok
hatásáról.

Az 5., 7., 9., 10., 11., 19., 23. és 24. sz. kérdések szerzői
nincsenek jelen.

4. A Bizottság intézkedései az AKCS-EU Közös
Parlamenti Közgyűlés Bridgetownban (Barbados), 2006.
november 20–23. között tartott 12. ülésén elfogadott
állásfoglalásaival kapcsolatban (APP/100.015)

A biztos utal arra a kiosztott dokumentumra, amely tartalmazza
a Bizottság által Barbadoson elfogadott állásfoglalások nyomán
tett intézkedések részleteit.

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony
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5. Vita a Bizottsággal

Felszólalnak: Top (Guinea), Schnellhardt, Mugambe
(Uganda), Cavuilati (Fidzsi-szigetek), Straker (Saint Vincent és
Grenadine-szigetek), Sebetela (Botswana), Goebbels, Oumarou
(Niger), Deerpalsing (Mauritius), Gahler, Sithole (Mozambik),
Toga (Etiópia), Mafura (Lesotho), Rodgers (Suriname), Van
Hecke, Grabowska, William (Seychelle-szigetek) és Baldeh
(Gambia).

Michel úr reflektál a vita során felvetett kérdésekre.
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6. 1. sürgős téma: A darfuri helyzet

Michel úr nyilatkozatával megnyitja a vitát.

Felszólalnak: Schroeder, Carlotti, Top (Guinea), Berend, Kinnock,
Straker (Saint Vincent és Grenadine-szigetek), Morgantini,
Aylward, Thwala (Szváziföld), Schnellhardt, Borrell Fontelles,
Hall, Michel (Európai Bizottság) és Dekuek (Szudán).

(Az ülést 12.55-kor berekesztik, majd 15.07-kor újból megnyitják.)
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7. A 2007. június 25-i, hétfői ülés jegyzőkönyvének
elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.
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