
A 2008. MÁRCIUS 18-I, KEDDI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2008/C 271/02)

(Az ülést 9.10-kor nyitják meg.)

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

Társelnök

A társelnök bejelenti, hogy a hétfői napirendről elhalasztott,
a Cotonou-i Megállapodásról szóló napirendi pontot a
március 18-i, keddi napirend utolsó pontjaként tárgyalják. Abdi
úr, a Kelet-Afrikai Törvénykezési Tanács szóvivőjének nyilatko-
zatára közvetlenül a Bizottsággal folytatott vita után kerül sor.

1. Póttagok

A társelnök bejelenti az alábbi póttagokat: Attard-Montalto
(Grabowska helyett), Gill (Jöns helyett), Hutchinson (Ferreira
helyett), Isler Béguin (Irujo Amezaga helyett), Klaß (López-Istúriz
White helyett), Leinen (Gröner helyett), Maldeikis
(Zaborska helyett), Mauro (Coelho helyett), Peterle (Ventre
helyett), Virrankoski (Lehideux helyett) és Yañez-Barnuevo
(Gurmai helyett)

2. Louis Michel, a Bizottság fejlesztésért és humanitárius
segítségnyújtásért felelős biztosának nyilatkozata

Michel biztos nyilatkozatot tesz a Bizottság nevében.

3. A Bizottsághoz intézett kérdések órája

Lutundula úr (Kongói Demokratikus Köztársaság) érdeklődik a
Bizottsághoz intézett kérdések órájának menetéről. A társelnök
tájékoztatja a képviselőket, hogy a kérdések órája során csak
azok a képviselők szólalhatnak fel, akik kérdést intéztek a
Bizottsághoz. A Bizottsággal tartandó vitát illetően (14. napi-
rendi pont) a „catch-the-eye” eljárást fogják alkalmazni.

Összesen huszonöt kérdést tettek fel a Bizottságnak.

A Bizottság írásban válaszolt a kérdésekre. Michel úr szóban
válaszol az alábbi személyek által feltett kiegészítő kérdésekre:

10. kérdés Hall asszony részéről az egészségügyi ellátáshoz való
egyenlő hozzáférésről.

11. kérdés F. Schmidt úr részéről a gazdasági partnerségi megál-
lapodásokról.

13. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről a gazdasági
partnerségi megállapodásokról és az ideiglenes megállapodá-
sokról.

14. kérdés Assarid úr (Mali) részéről a gazdasági partnerségi
megállapodásokról és az ideiglenes megállapodásokról.

15. kérdés Deerpalsing asszony (Mauritius) részéről a gazdasági
partnerségi megállapodásokról és az ideiglenes megállapodá-
sokról.

18. kérdés Yañez-Barnuevo úr részéről a kereskedelmi megálla-
podásokról.

25. kérdés O. Schmidt úr részéről az afrikai szuverén vagyonala-
pokról.

3. kérdés Jardim Fernandes úr részéről az EU-Afrika stratégia
finanszírozásáról.

20. kérdés Hutchinson úr részéről az Észak-Kivuban fennálló
helyzetről.

21. kérdés Van Hecke úr részéről Kelet-Kongóról.

23. kérdés Aubert asszony részéről a Niger folyó torkolatának
szennyezéséről.

A 6., 8., 12. és 16. kérdés feltevője nincs jelen.

Zimmer asszony kiegészítő, szóbeli választ igénylő kérdést tesz
fel.

4. A Bizottság intézkedései az AKCS-EU Közös Parlamenti
Közgyűlése 14., Kigaliban (Ruanda) tartott ülésén elfoga-
dott állásfoglalások tekintetében

Michel biztos utal arra a dokumentumra (ACP100.273), amely
tartalmazza a Bizottság által Kigaliban (Ruanda) elfogadott állás-
foglalások nyomán tett intézkedések részleteit.

5. Vita a Bizottsággal

Felszólalnak: Jouye de Grandmaison, Deerpalsing (Mauritius),
Martínez Martínez, Bowis, Cavuilati (Fidzsi-szigetek), Manirakiza
(Burundi), Isler Béguin, Oumarou (Niger), Gahler, Kgathi
(Botswana), Gomes, Dalrymple-Philibert (Jamaica), Hutchinson,
William (Seychelle-szigetek), Cashman, Klassou (Togo), Seck
(Szenegál), Tiheli (Lesotho), Borrell Fontelles, Baldeh (Gambia),
Jimenez (Dominikai Köztársaság), Kollie (Liberia), Humphrey
(Barbados), Lahai (Sierra Leone), Diallo (Guinea) és Ngema
Owono (Egyenlítői-Guinea).

Michel biztos válaszol a vita során felvetett kérdésekre.

A társelnök felkéri a Házat, hogy döntsön a kubai megfigyelő
kéréséről, aki egy perc erejéig fel kíván szólalni. Mivel nincs
ellenvetés Marichal úr megteszi nyilatkozatát.

Lutundula úr (Kongói Demokratikus Köztársaság) ügyrendi
felszólalás keretében kijelenti, hogy azon országok, amelyek
helyzetével foglalkoztak a vita során, nem szólalhattak fel vagy
nem voltak jelen a vitán. A társelnök kifejti, hogy e napirendi
pont keretében a „catch-the-eye” eljárás valamennyi képviselő
számára lehetővé teszi, hogy szót kérjen.
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