
6. Abdi úr, a Kelet-Afrikai Törvénykezési Tanács szóvivő-
jének nyilatkozata

Abdi úr nyilatkozatot tesz a Kelet-Afrikai Törvénykezési Tanács
nevében.

7. 1. sürgős téma: A kenyai helyzet

Felszólalnak: Dombrovskis, Mushelenga (Namíbia), William
(Seychelle-szigetek), Assarid (Mali), Hutchinson, Lutundula
(Kongói Demokratikus Köztársaság), Said (Dzsibuti), Van Hecke,
Diallo (Guinea), Isler Béguin, Amon-Ago (Elefántcsontpart),
Zimmer, Naib (Eritrea), Straker (St Vincent és
Grenadine-szigetek), Berend, Ogwal (Uganda), Toga (Etiópia),
Gomes, Dekuek (Szudán), Dalrymple-Philibert (Jamaica), Kgathi
(Botswana) és Kamar (Kenya).

Michel biztos válaszol a vita során felvetett kérdésekre.

8. Az EU karib-tengeri országokra vonatkozó stratégiája

Vita (állásfoglalás nélkül).

Felszólalnak: Humphrey (Barbados), Wieland, Jouye de
Grandmaison, Dalrymple-Philibert (Jamaica), Straker (St Vincent
és Grenadine-szigetek) és Ribeiro e Castro.

Michel biztos lezárja a vitát.

(Az ülést 13.20-kor felfüggesztik, majd 15.20-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: RASMUSSEN úr

Társelnök

9. A 2008. március 17-i, hétfői ülés jegyzőkönyvének
elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.

10. Andrej Šter, fejlesztési államtitkár (Szlovénia), az EU
Tanácsa soros elnökének nyilatkozata

Šter úr nyilatkozatot tesz az EU Tanácsának nevében.

11. Ali Farah Assoweh, privatizációért felelős gazda-
sági, pénzügy- és tervezési miniszter (Dzsibuti), az
AKCS-tanács soros elnökének nyilatkozata

Farah Assoweh úr nyilatkozatot tesz az AKCS-tanács nevében.

12. A Tanácshoz intézett kérdések órája

Két kérdést tettek fel az AKCS-tanácsnak.

Farah Assoweh úr válaszol az alábbi kérdésekre, köztük az első
kérdést követő kiegészítő kérdésre:

1. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről a felülvizsgált
Cotonou-i Megállapodás ratifikálásáról;

2. kérdés Scheele asszony részéről (Carlotti asszony nevében) a
felülvizsgált Cotonou-i Megállapodás ratifikálásáról.

Tizenkilenc kérdést intéztek az EU Tanácshoz.

Šter úr válaszol az alábbi kérdésekre és kiegészítő kérdésekre:

3. kérdés Jardim Fernandes úr részéről a támogatások hatékony-
ságáról;

4. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről az egy főre
jutó GDP-re vonatkozó kritériumról;

5. kérdés Jouye de Grandmaison asszony részéről (Agnoletto úr
nevében) a gazdasági partnerségi megállapodásokról és az
exporttámogatásokról;

6. kérdés F. Schmidt úr részéről az ideiglenes gazdasági partner-
ségi megállapodások aláírása és értesítése előtti felülvizsgálatáról;

7. kérdés Assarid úr (Mali) részéről a gazdasági partnerségi
megállapodásokról;

11. kérdés Aubert asszony részéről az uránról;

12. kérdés Hutchinson úr részéről (Ferreira asszony nevében) az
Észak-Kivuban fennálló helyzetről;

14. kérdés Schnellhardt úr részéről a darfúri misszióról;

16. kérdés Van Hecke úr részéről a Szomáliában tapasztalható
növekvő feszültségről;

17. kérdés Gomes asszony részéről a Bissau-guineai
EBVP-misszióról;

21. kérdés O. Schmidt úr részéről Dawit Isaak, svéd újságíró
bebörtönzéséről;

19. kérdés Zimmer asszony részéről az AKCS-országok állam-
polgárainak EU-ba történő legális migrációjáról.

Az alábbi kérdéseket nem követik kiegészítő kérdések:

15. kérdés Jouye de Grandmaison asszony részéről (Carlotti
asszony nevében) a szomáliai helyzetről;

18. kérdés Leinen úr részéről (Gröner asszony nevében) az
éghajlatváltozásról.

A 8., 9., 10., 13. és 20. kérdés feltevője nincs jelen.

13. Vita a Tanáccsal

Felszólalnak: Hutchinson, Deerpalsing (Mauritius), Martínez
Martínez, Diallo (Guinea), Isler Béguin, Said (Dzsibuti), Ribeiro e
Castro, William (Seychelle-szigetek), Farah Assoweh (AKCS-
tanács) és Šter (az EU Tanácsa).
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