
4. A napirendtervezet elfogadása (ACP-EU/100.210)

Felszólalnak: Deva, Martens, Martínez Martínez, Kinnock
társelnök, Rasmussen társelnök és Polisi (Ruanda).

A napirendtervezetet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint
elfogadják.

5. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 14. ülése
jegyzőkönyvének elfogadása (HL C 58., 2008.3.1.)

A jegyzőkönyvet elfogadják.

6. A társelnökök közleményei, köztük az elnökség
március 16-i ülésén hozott határozatok

A társelnök ismerteti az elnökség március 16-i ülésén hozott
határozatokat:

– a csádi helyzetről szóló 2. sürgős témát szavazás alapján állás-
foglalás nélküli vitaként tárgyalják,

– az állandó bizottságok számára az alábbi jelentéseket
engedélyezik,

– Politikai Ügyek Bizottsága: az etnikai, kulturális és vallási
sokszínűség demokratikus összeegyeztetése előtt álló kihí-
vások az AKCS-országokban és az EU-ban,

– Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság: a
gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások
jelenlegi állása és azok AKCS-országokra gyakorolt lehet-
séges hatása,

– Szociális és Környezetvédelmi Bizottság: az éghajlatváltozás
társadalmi és környezeti hatása,

– felhatalmazzák a társelnököket, hogy a következő elnökségi
ülésen való végleges szöveg elfogadásától függően, a KPK
képviseletében magas szintű találkozókon vegyenek részt,

– a KPK választási megfigyelési missziót szervez Angolába,
2008. szeptember 5-én és 6-án, amennyiben az EU-t válasz-
tási megfigyelési misszió küldésére kérik fel,

– az Európai Parlament (nem EFA pénzeszközökből történő)
finanszírozásában megtartják a KPK első regionális ülését
Windhoekban,

– elfogadják Vanuatu arra vonatkozó ajánlatát, hogy közvetlenül
a Port Moresbyben tartandó 16. ülés után egy regionális
ülésnek legyen a házigazdája,

– levelet küldenek Burundi elnökének és a nemzetgyűlés szó-
vivőjének, amelyben elítélik az ellenzéki politikusokat ért
közelmúltbéli támadásokat, és biztonságuk garantálására
szólítanak fel,

– felkérik az EP és az AKCS jogi szolgálatát, hogy alkosson jogi
véleményeket arról, hogy lehetséges-e az újratárgyalás a
gazdasági partnerségi megállapodások parafálása után,

– levelet írnak Mandelson biztosnak, amelyben sajnálatukat
fejezik ki a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló
KPK-vitákról történő rendszeres távolléte miatt; a levél máso-
latát Barroso elnöknek is továbbítják.

A társelnök ismerteti a március 19-i munkaértekezle-
teket, üdvözli a Kelet-Afrikai Törvénykezési Tanácsból érkezett
megfigyelőket, bejelenti a módosítások előterjesztésének határ-
idejét és ismerteti a felszólalási idők kiosztására vonatkozó
rendszert.

Felszólalnak: Ribeiro e Castro és Gomes.

7. A gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgya-
lások jelenlegi állása és a Kigali Nyilatkozat nyomon
követése: vita állásfoglalás nélkül

A társelnök röviden felvezeti a témát, majd sajnálatát fejezi ki
amiatt, hogy az európai kereskedelmi biztos nincs jelen a vitán.

Felszólalnak: Maertens (Európai Bizottság), Humphrey
(Barbados), Dombrovskis, Dalrymple-Philibert (Jamaica),
Hutchinson, Ali (Etiópia), Cavuilati (Fidzsi-szigetek), Hall, Sithole
(Dél-Afrika), Lahai (Sierra Leone), Zimmer, Baldeh (Gambia),
Diallo (Guinea), Schmidt, Deerpalsing (Mauritius), Martens,
Assarid (Mali), Borrell Fontelles, William (Seychelle-szigetek),
Dekuek (Szudán), Schnellhardt, Absullahi (Nigéria), and Seck
(Szenegál).

Maertens úr (Európai Bizottság) reagál a vitára.

8. Az AKCS-parlamentek álláspontja a 10. EFA programo-
zásról és az AKCS-országok stratégiai dokumentumairól:
vita állásfoglalás nélkül

A társelnök felvezeti a témát.

Lahai asszony (Sierra Leone) és Assarid úr (Mali) beszámol a
nemzeti parlamentükben folytatott megbeszélésekről.

Felszólalnak: Talagi (Niue), Baldeh (Gambia), Baum (Európai
Bizottság) és Oumarou (Niger).

9. Nemzetközi Büntetőbíróság: vita állásfoglalás nélkül

A társlenök felvezeti a témát.

Felszólalnak: Swaak-Goldman (a Nemzetközi Büntető-
bíróság ügyészi hivatala), Donat Cattin (Parliamentarians for
Global Action), Mayer, Leinen, Straker (St Vincent és
Grenadine-szigetek), Dekuek (Szudán), Deva, Assarid (Mali),
Jimenez (Dominikai Köztársaság), Gomes, Lahai (Sierra Leone),
Martínez Martínez és Awudu Mbaya (Kamerun).
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