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(Az ülést 9.16-kor megnyitják.)

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

Társelnök

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.

ELNÖKÖL: RADEMBINO-CONIQUET úr

Társelnök

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.)

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

Társelnök

7. A 2007. június 25-i, hétfői ülés jegyzőkönyvének
elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.
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8. Heidemarie Wieczorek-Zeul asszonynak, a szövet-
ségi gazdasági együttműködési és fejlesztési minisz-
ternek (Németország), az EU Tanácsa soros elnökének
nyilatkozata

Wieczorek-Zeul asszony nyilatkozatot tesz az EU Tanácsa
nevében.

9. Mohlabi Kenneth Tsekoa úrnak, külügy- és nemzetközi
kapcsolatokért felelős miniszternek (Lesotho), az AKCS
Tanácsa soros elnökének nyilatkozata

Tsekoa úr nyilatkozatot tesz az AKCS Tanácsa nevében.

10. Kérdések a Tanácshoz

Két kérdést intéznek az AKCS Tanácsához.

Tsekoa úr válaszol az alábbi kérdésre és kiegészítő kérdésre:

2. sz. kérdés, Bowis úr részéről, a civil társadalom bevonásáról
és az Európai Fejlesztési Alapról.

Az 1. sz. kérdés szerzője nincs jelen.

Tizenöt kérdést intéznek az EU Tanácsához.

Wieczorek-Zeul asszony válaszol az alábbi kérdésekre és kiegé-
szítő kérdésekre:

10. sz. kérdés, Mitchell úr részéről, a költségvetési támogatásról;

8. sz. kérdés, Deerpalsing asszony (Mauritius) részéről, a gazda-
sági partnerségi megállapodások megkötéséről;

11. sz. kérdés, Fernandes úr részéről, az Európai Unió és a
Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatokról;

13. sz. kérdés, Van Hecke úr részéről, a büntetlenségről;

14. sz. kérdés, McAvan asszony részéről (Cashman úr képvisele-
tében), az emberkereskedelemről;

16. sz. kérdés, Bowis úr részéről (Roithová asszony
képviseletében) a Tanács által a nemek közötti esélyegyenlő-
séggel és a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban végrehaj-
tott intézkedésekről;

18. sz. kérdés, Bowis úr részéről, az éghajlatváltozásról;

Az alábbi kérdéseket nem követik kiegészítő kérdések:

12. sz. kérdés, Martínez Martínez úr részéről (Carlotti asszony
képviseletében), a darfuri válságról – szankciók alkalmazásáról;

17. sz. kérdés, Mayer úr részéről, a víznek Afrikában, a
szegénység elleni küzdelemben játszott jelentőségéről.

A 3., 5., 6., 7., 9. és 20. sz. kérdések szerzői nincsenek jelen.

11. Vita a Tanáccsal

Felszólalnak: Scheele, Sebetela (Botswana), Bullmann, William
(Seychelle-szigetek), Mitchell, Folga Ildevert (Burkina Faso),
Cavuilati (Fidzsi-szigetek), Sturdy, Abdi Said (Dzsibuti), Goya
(Kongói Demokratikus Köztársaság), Smith (Libéria), Wieczorek-
Zeul (az EU Tanácsa) és (az AKCS Tanácsa).

Határozat: A társelnökök levelet írnak valamennyi EU- és
AKCS-tagállam fejlesztési miniszterének, amelyben felkérik
őket a felülvizsgált Cotonou-i Megállapodás ratifikálásának
előmozdítására.

12. Vita (állásfoglalás nélkül) a gazdasági partnerségi megál-
lapodásokról szóló tárgyalások jelenlegi állásáról

Felszólalnak: Wieczorek-Zeul (az EU Tanácsa), Tsekoa (az
AKCS Tanácsa), Thompson (Európai Bizottság), Deerpalsing
(Mauritius), Dombrovskis, Nyassa (Kamerun), F. Schmidt,
Sebetela (Botswana), Borrell Fontelles, Martens, William
(Seychelle-szigetek), Sturdy, Schlyter, Van Hecke és McNish
(Jamaica).

13. Gertrude Mongella asszonynak, a Pánafrikai Parlament
elnökének beszéde, amelyet vita követ

Mongella asszony beszédet intéz a Közgyűléshez.

Felszólalnak: Gahler, Thwala (Szváziföld), Morgantini, Conteh
(Sierra Leone), Grabowska, William (Seychelle-szigetek), Van
Hecke, Martens, Gröner és Cheron (Haiti).

Mongella asszony reflektál a vita során felvetett kérdésekre.

(Az ülést 19.20-kor berekesztik.)

René RADEMBINO-CONIQUET és

Glenys KINNOCK

Társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

Társfőtitkárok
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