
A 2007. NOVEMBER 21-I, SZERDAI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2008/C 58/03)

(Az ülést 9.14-kor nyitják meg.)

ELNÖK: Glenys KINNOCK

Társelnök

1. Póttagok

A társelnök bejelenti az alábbi póttagokat: Attard-Montalto
(Ferreira helyett), Berman (Arif helyett), Czarnecki (Aylward
helyett), García Margallo y Marfil (López-Istúriz White helyett),
Hutchinson (Rosati helyett), Klass (Gaubert helyett), Leinen (Zani
helyett), Maldeikis (Zíle helyett), Neris (Bullmann helyett) és
Pomés Ruiz (Coelho helyett).

2. A 2007. november 19-i, hétfői és november 20-i, kedd
délelőtti ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

A jegyzőkönyveket jóváhagyják.

3. A gazdasági és szociális partnerek jelentése – Migráció
és fejlődés: lehetőségek és kihívások

Dantin úr, az AKCS-EU nyomonkövetési bizottság elnöke
ismerteti a „Migráció és fejlődés: lehetőségek és kihívások” című
jelentéstervezetet.

Felszólalók: Thwala (Szváziföld), Attard-Montalto, Sall
(Szenegál), Ramotar (Guyana), Darbo (Csád) és Thomas (St Kitts
és Nevis).

Dantin úr válaszol.

4. Betty Amongi (Uganda) és Miguel Angel Martínez
Martínez jelentése – Választások és a választási
folyamatok az AKCS- és az EU-országokban
(ACP-EU/100.123/07/fin)

Politikai Ügyek Bizottsága

Amongi asszony (Uganda) és Martínez Martínez úr bemutatja a
jelentést.

Felszólalók: Kaczmarek, Atcha (Togó), Assarid (Mali), Aubert,
Ramotar (Guyana), Amon-Ago (Elefántcsontpart), Carlotti,
Kambayi-Cimbumbu (Kongói Demokratikus Köztársaság), Baah
(Ghána), Zimmer, Sithole (Mozambik), Wieland, Jöns, Kollie
(Libéria) és Hall.

Baum úr (Európai Bizottság) válaszol a kérdésekre.

Amongi asszony (Uganda) és Martínez Martínez úr lezárja a
vitát.

5. A felülvizsgált Cotonoui Megállapodás ratifikálása és a
lehetséges ideiglenes finanszírozási intézkedések: vita
(állásfoglalás nélkül)

Petit úr (Európai Bizottság) nyilatkozatot tesz a Bizottság
nevében.

Felszólalók: Carlotti, Assarid (Mali), Mafura (Lesotho), Said
(Dzsibuti), William (Seychelle-szigetek) és Sebetela (Botswana).

6. A munkaértekezletek összefoglaló jelentései

– Ould Guelaye (Mauritánia): A GACACA bíróságok központi
szerepe a ruandai megbékélési folyamatban

– John Bowis: Egészségügy, különös tekintettel a védőoltási
projektekre

– L. B. Sebetela (Botswana): Idegenforgalom és a szegénység
enyhítése Ruandában

Felszólalók: Assarid (Mali), Deerpalsing (Mauritius), Sbarbati,
Hutchinson, Gahler és Carlotti.

7. Kigali kereskedelmi nyilatkozat: a jelenlegi helyzet
a gazdasági partnerségi megállapodások és Doha
tekintetében

Felszólalók: Gahler, Carlotti, Bah (Mali), Lehideux, Humphrey
(Barbados), Schmidt, William (Seychelle-szigetek), Agnoletto,
Baah (Ghána), Deva, Deerpalsing (Mauritius), Hutchinson,
Ernesto (Mozambik), Amongi (Uganda), Neris, Danata
(Kamerun), Mitchell, Sebetela (Botswana), Martínez Martínez,
Amon-Ago (Elefántcsontpart) és Rasmussen (Cook-szigetek).

Petit úr (Európai Bizottság) válaszol.

(Az ülést 13.15-kor felfüggesztik, majd 15.22-kor folytatják)

8. Misa Telefoni kereskedelmi, ipari, munkaügyi és idegen-
forgalmi kérdésekért felelős miniszterelnök-helyettes
(Szamoa), az AKCS-tanács soros elnökének nyilatkozata

Misa Telefoni nyilatkozatot tesz az AKCS-tanács nevében.
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9. João Cravinho, külügyminiszter (Portugália), az
EU-tanács soros elnökének nyilatkozata

João Cravinho nyilatkozatot tesz az EU-tanács nevében.

10. A Tanácshoz intézett kérdések

Két kérdést tesznek fel az AKCS-tanácsnak.

Misa Telefoni megválaszolja a következő kérdéseket, majd a
második kérdést követően kiegészítő kérdést intéznek hozzá:

2. kérdés, Fernandes úr részéről (Carlotti asszony nevében) a
nemzeti parlamentek bevonásáról a nemzeti stratégiai dokumen-
tumok kialakításába és ellenőrzésébe;

1. kérdés William úrtól (Seychelles) a regionális párbeszédről az
AKCS-csoporton belül.

Huszonhat kérdést tesznek fel az AKCS-tanácsnak.

João Cravinho megválaszolja a következő kérdéseket és kiegé-
szítő kérdéseket, amelyek közül néhányat Misa Telefoninak
címeztek:

10. kérdés, Pomés Ruiz úrtól (Mitchell úr nevében) a tagálla-
mokról és a támogatások hatékonyságáról;

12. kérdés, Zimmer asszony részéről az adósság-elengedési
intézkedésekről az AKCS-országok részére;

19. kérdés, Agnoletto úr részéről a TRIPS+ egyezményről és a
gazdasági partnerségi megállapodásokról (EPA);

20. kérdés, William úrtól (Seychelles) az EU és az
AKCS-országok közötti kereskedelem zavarainak elkerüléséről;

21. kérdés, Tapsoba úrtól (Burkina Faso) a gazdasági partnerségi
megállapodásokról (EPA);

22. kérdés, Martínez Martínez úr részéről (Borrell Fontelles
nevében) a gazdasági partnerségi megállapodásokról (EPA);

23. kérdés, Lehideux úr részéről és 24. kérdés Deerpalsing
asszony részéről (Mauritius) a cukorról szóló jegyzőkönyv uniós
felmondásáról;

3. kérdés, Martínez Martínez úr részéről a 2007. decemberi
Európai Unió–Afrika csúcstalálkozóról;

6. kérdés, Fernandes úr részéről és 7. kérdés Sithole úr részéről
(Dél-Afrika) az EU-Afrika csúcstalálkozóról;

15. kérdés, Bowis úr részéről Afrika és az éghajlatváltozás viszo-
nyáról;

27. kérdés, Van Hecke úr részéről, Togóról;

28. kérdés, Cashman úr részéről a leszbikus, meleg, biszexuális
és transznemű (LGBT) személyek üldözéséről Ugandában;

8. kérdés, Van Lancker asszony részéről, az egészségügyről;
16. kérdés, Morgantini asszony részéről a szexuális és repro-
duktív egészségről és jogokról, amellyel távollétében is foglal-
koztak.

Az alábbi kérdéseket nem követik kiegészítő kérdések:

5. kérdés, Fernandes úr részéről (Carlotti asszony nevében) az
AKCS-EK-együttműködés finanszírozásáról 2008. januárjától;

9. kérdés, Neris asszony részéről a kormányzati szerkezetről;

25. kérdés, Fernandes úr részéről (Gomes asszony nevében)
Angoláról;

26. kérdés, Aubert asszony részéről a Kongói Demokratikus
Köztársaságról;

4. kérdés, Ciré Sall úr részéről (Szenegál) a migráns munkavál-
lalók hozzájárulásának fejlesztéséről és szervezéséről;

14. kérdés, Berman úr részéről a jó kormányzásról és az instabil
államokról.

A 11., 13., 16., 17., és 18. kérdés feltevői nincsenek jelen.

11. Vita a Tanáccsal

Felszólalók: Deerpalsing (Mauritius), William (Seychelles),
Sebetela (Botswana), Telefoni (AKCS-tanács) és Cravinho (EU-
tanács).

12. A Bizottsághoz intézett kérdések órája

Összesen 33 kérdést intéznek a Bizottsághoz.

A Bizottság a kérdéseket írásban válaszolta meg. Michel úr távol-
létében Petit úr válaszol szóban a következő kérdezők kiegészítő
kérdéseire:

12. kérdés, Van Lancker asszony részéről az egészségügyről,
11. kérdés, Borrell Fontelles úr részéről az egészségügyről és
alapfokú oktatásról mint központi ágazatok, valamint 26. kérdés,
Scheele asszony részéről a Bizottság egészségüggyel és
oktatással kapcsolatos kiadásairól a 10. EFA keretében,
amelyekkel a kérdések feltevőinek távollétében is
foglalkoztak;

5. kérdés, Zimmer asszony részéről (Morgantini asszony
nevében) az EU–Afrika stratégiáról;

25. kérdés, Hall asszony részéről a környezetvédelmi fenntart-
hatóságról;
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22. kérdés, Deerpalsing asszony részéről (Mauritius) az
AKCS-EK cukorról szóló jegyzőkönyvéről és a gazdasági part-
nerségi megállapodásokról;

23. kérdés, Lehideux úr részéről a cukorról szóló jegyzőkönyv
EU általi felmondásáról;

24. kérdés, Mitchell úr részéről, a földtulajdonlásról, jogcímről
és fejlesztésről;

29. kérdés, Aubert asszony részéről a Kongói Demokratikus
Köztársaságról;

30. kérdés, O. Schmidt úr részéről Dawit Isaakról (Eritrea);

31. kérdés, Van Hecke úr részéről, Burundiról;

32. kérdés, Martínez Martínez úr részéről a Kubával folytatott
kapcsolatokról;

Az alábbi kérdéseket nem követik kiegészítő kérdések:

16. kérdés, Carlotti asszony részéről a nemzeti parlamentek
bevonásáról a 10. EFA programozásába;

17. kérdés, Zimmer asszony részéről a parlament szerepéről az
AKCS-országok fejlesztésének finanszírozási politikáját illetően;

1. kérdés, Ciré Sall úr részéről (Szenegál) az AKCS-EU együttmű-
ködésről;

6. kérdés, Bowis úr részéről Afrika és az éghajlatváltozás viszo-
nyáról;

7. kérdés, Berman úr részéről az instabil országokról;

8. kérdés, William úr részéről (Seychelles) az AKCS magán-
szektor hozzáféréséről az EU alapjaihoz;

13. kérdés, Neris asszony részéről a nők elleni erőszakról;

14. kérdés, Jöns asszony részéről a nemi egyenjogúságról;

15. kérdés, Gomes asszony részéről a nemek kérdéséről;

21. kérdés, Sithole úr részéről (Dél-Afrika) az átmeneti megálla-
podásokról – gazdasági partnerségi megállapodásokról;

33. kérdés, Ramotar úr részéről (Guyana) az EK piacára jutásról
a gazdasági partnerségi megállapodások keretében és a cukorról;

A 2., 3., 4., 9., 10., 11., 18., 19., 20., 27. és 28. kérdés feltevői
nincsenek jelen.

Assarid (Mali) és William (Seychelles) további szóbeli kérdéseket
tesz fel.

(Az ülést 6.55-kor berekesztik)

René RADEMBINO-CONIQUET és

Glenys KINNOCK

Társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

Társfőtitkárok
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