
4. A napirendtervezet elfogadása (ACP-EU/100.185)

Felszólalók: Assarid (Mali)

A napirendtervezetet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint
elfogadták.

A társelnök ismerteti a munkaértekezletek szervezésére vonat-
kozó gyakorlati tudnivalókat.

Kinnock asszonyt felkérik, hogy ismertesse az Elnökség
november 18-i, vasárnapi ülésén hozott határozatokat:

– az állandó bizottságok számára az alábbi jelentéseket engedé-
lyezik:

– Politikai Ügyek Bizottsága: Polgári védelem az ENSZ és a
regionális szervezetek békefenntartó műveletei során

– Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság:
A támogatás hatékonysága és a hivatalos fejlesztéstámo-
gatás meghatározása

– Szociális és Környezetvédelmi Bizottság: jelentés a gyermek-
munka hatásáról és a probléma leküzdéséhez szükséges
intézkedésekről

– a Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság
számára engedélyezik, hogy megkezdje az AKCS-országok
regionális stratégiai dokumentumainak elemzését

– engedélyezik a Közös Parlamenti Közgyűlés regionális
ülésének megrendezését Windhoekben, Namíbiában, a
Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Közös Parlamenti Közgyűlése
15 tagja, 15 európai parlamenti képviselő és a két társelnök
részvételével, amelyet a Seychelle-szigetekre küldött, a tonhali-
parral foglalkozó tényfeltáró küldetés előz meg

– szerkesztői csoport felállítása az öt politikai csoport és az öt
AKCS-régió egy-egy tagja és a társelnökök részvételével a
kigali kereskedelmi nyilatkozat megvitatása céljából. Egyet-
értés esetén ezt a november 22-i szavazást követően egyhan-
gúlag elfogadják.

A társelnök ismerteti a hét társasági eseményeit. Ismerteti
továbbá a felszólalási idők kiosztását.

Felszólalók: Assarid (Mali)

A társelnök bejelenti, hogy a határidők az alábbiak szerint
alakulnak:

– az állandó bizottságok által benyújtott jelentésekbe foglalt
állásfoglalási indítványok módosítása esetében: november 19.,
hétfő, 18.00;

– a szavazásra kerülő kompromisszumos állásfoglalási indítvá-
nyok módosításai esetében: november 20., kedd, 15.00

– a szavazás módjára vonatkozó kérdések esetében:
november 21., szerda, 18.00 írásban.

5. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlése 13. ülése
jegyzőkönyvének elfogadása (HL C 254., 2007.10.26.)

Felszólalók: Baldeh (Gambia)

Határozat: Baldeh (Gambia) jelenlétét rögzítik.

A jegyzőkönyveket jóváhagyják.

6. 1. sürgős téma: Természeti katasztrófák az AKCS-álla-
mokban: európai uniós készenléti finanszírozás
(EFA-források) és segélyek (ECHO-források)

A társelnök felvezeti a témát.

Felszólalók: Berend, Assarid (Mali), Grabowska, Humphrey
(Barbados), Hall, William (Seychelle-szigetek), Irujo Amezaga,
Nzomukunda (Burundi), Bowis, Toga (Etiópia), Berman, Miguel
(Mozambik), Neris, Mugambe (Uganda), Tapsoba (Burkina Faso),
Reid (Jamaika), Jimenez (Dominikai Köztársaság), Cheron (Haiti),
Ramotar (Guyana), Deerpalsing (Mauritius) és Baum (Európai
Bizottság).

7. Timothy Harris (Saint Kitts és Nevis) illetve Astrid
Lulling jelentése – A közvetlen külföldi tőkebefektetés
(FDI) hatása az afrikai, karibi és csendes-óceáni álla-
mokra (ACP – EU/100.126/07/fin)

Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi
Bizottság

Lulling asszony és Harris úr (St Kitts és Nevis) helyett Sebetela
úr (Botswana), ismerteti a Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és
Kereskedelmi Bizottság által november 17-én, szombaton elfoga-
dott főbb javaslatokat.

Felszólalók: Berend, Issoufou (Niger), Assarid (Mali), Hutchinson,
William (Seychelle-szigetek), Schmidt, Amon-Ago (Elefánt-
csontpart), Irujo Amezaga, Danata (Kamerun), Klass, Waziri
(Nigéria) és Baum (Európai Bizottság).

Lulling asszony és Sebetela úr (Botswana) válaszol a vita során
felmerülő kérdésekre.

8. A szomáliai helyzet

Vita (állásfoglalás nélkül)

A társelnök felvezeti a témát.

Felszólalók: Assarid (Mali), Bowis, Abdi Said (Dzsibuti),
Hutchinson, Kahende (Kenya), Aubert, Mugambe (Uganda), Nair
(Eritrea), Toga (Etiópia) és Baum (Európai Bizottság).

(Az ülést 18.25-kor berekesztik.)
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