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(Az ülést 9.05-kor megnyitják.)

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

Társelnök

1. Póttagok

A társelnök az alábbi póttagokat jelenti be: Badia i Cutchet (Arif
helyett), Bushill-Mathews (Coelho helyett), Goebbels (Ferreira
helyett), Hutchinson (Rosati helyett). Zaleski (Gaubert helyett),
Zwiefka (Langendries helyett).

2. A 2007. június 27-i, szerdai ülés jegyzőkönyvének
elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3. Összefoglaló jelentések a munkaértekezletekről

– Ramotar úr (Guyana) – a frankfurti repülőtér és a Német
Szövetségi Belügyminisztérium (Frankfurt) együttműködésével
– a migrációról.

– Scheele asszony – az Európai Űrügynökség (Darmstadt)
együttműködésével – az éghajlatváltozás nyomon követéséről.

– Bowis úr – a Sanofi-Aventis (Frankfurt) együttműködésével –
az elhanyagolt betegségek elleni gyógyszerekhez való
hozzáférésről.

4. Vita (állásfoglalás nélkül) a veszélyeztetett vadon élő
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló
egyezmény (CITES) felülvizsgálatáról

Baum úr (Európai Bizottság) bevezeti a témát.

Felszólalnak: Mitchell, Mushelenga (Namíbia), Polisi (Ruanda),
Bowis, William (Seychelle-szigetek), Scheele, Ramotar (Guyana),
McAvan, Sithole (Mozambik, Mugambe (Uganda), Sebetela
(Botswana), de Sousa (Angola).

Baum úr (Európai Bizottság) reflektál a felvetett kérdésekre és
lezárja a vitát.

5. Szavazás az eljárási szabályzat felülvizsgálatáról

A társelnök ismerteti a szavazási eljárást.

Az eljárási szabályzat 34. cikkének megfelelően a szavazásra a
két házban külön kerül sor. A módosítást mindkét ház egyhan-
gúlag elfogadja.

6. Szavazás a három állandó bizottság által
benyújtott jelentésekben foglalt állásfoglalásra irányuló
indítványokról

– Jelentés az AKCS-országokban a természeti erőforrások kiak-
názásával kapcsolatos megfelelő kormányzásról, átlátható-
ságról és elszámoltathatóságról (ACP-EU/3937/07/fin.) – Poli-
tikai Bizottság. Társelőadók: Evelyne B. Cheron (Haiti) és
Michael Gahler.

Egy helyesbítést eszközölnek az állásfoglalás-tervezetre vonat-
kozóan. A társelőadók egy szóbeli módosítást javasolnak. A
szóbeli módosítást elfogadják. Az így módosított állásfoglalást
egyhangúlag elfogadják.

– Jelentés az AKCS-országokban, különösen a gyümölcs-,
zöldség- és növényfélék ágazatában működő kis mezőgazda-
sági termelők tekintetében a szegénység csökkentéséről
(ACP-EU/100.011/07/fin.) – Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és
Kereskedelmi Bizottság. Társelőadók: Kilontji Mporogomyi
(Tanzánia) és Carl Schlyter.

Az 1. módosítást a módosításra vonatkozó szóbeli módosí-
tással elfogadják. A 2., 4., 5., 6., 7. és 8. módosítást
elfogadják. Az így módosított állásfoglalást egyhangúlag
elfogadják.

– Jelentés a szakmunkások migrációjáról és annak a nemzeti
fejlődésre gyakorolt hatásáról (ACP-EU/100.012/07/fin.) –

Szociális és Környezetvédelmi Bizottság. Társelőadók: Sharon
Hay Webster (Jamaica) és Luisa Morgantini.

A 2. módosítást a (17) bekezdés kiegészítéseként elfogadják.
Az 1. és 3. módosítást szintén elfogadják. Az így módosított
állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

7. Szavazás a sürgős állásfoglalásra irányuló indítványokról

– Sürgős állásfoglalásra irányuló indítvány a darfuri helyzetről
(ACP-EU/100.075/07/comp.)

A 4. módosítást visszavonják. Az 1., 2. és 3. módosítást
elfogadják.

Az így módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

2007.10.26.C 254/6 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Az eljárási szabályzat 16. cikkének megfelelően Darbo úr
(Csád) írásban ismertette a szavazás menetét, amelyet eredeti
nyelven a képviselők rendelkezésére bocsátottak.

8. Egyéb kérdések

Ramotar úr (Guyana) felszólal az új rakétavédelmi rendszer
európai telepítésével kapcsolatban.

Straker úr (Saint Vincent és Grenadine-szigetek) megköszöni a
német hatóságoknak és Gahler úrnak a vendéglátást és a közös

parlamenti közgyűlés 13., wiesbadeni ülése és az ehhez
kapcsolódó társadalmi események megszervezése érdekében tett
erőfeszítéseket.

9. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 14. ülésének
időpontja és helye

A Közös Parlamenti Közgyűlés 14. ülésére 2007. november 17.
és 22. között, Kigaliban (Ruanda) kerül sor.

(Az ülést 11.10-kor berekesztik.)

Otmar ROGERS és

Glenys KINNOCK

Társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

Társfőtitkárok
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