
A 2008. MÁRCIUS 20-I, CSÜTÖRTÖKI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2008/C 271/04)

(Az ülést 9.10-kor nyitják meg.)

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

Társelnök

1. Póttagok

A társelnök bejelenti az alábbi póttagokat: Attard-Montalto
(Grabowska helyett), Bushill-Matthews (Langendries 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),
Yañez-Barnuevo (Gurmai helyett) és Zaleski (Herranz García
helyett).

2. A 2008. március 18-i, kedd délutáni és a március 19-i,
szerda délelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.

A társelnökök részvétüket fejezik ki a Közgyűlés nevében Dr.
Chosani Njobvu családjának és zambiai parlamenti kollegáinak,
március 19-i váratlan halála miatt.

3. Migráció: vita állásfoglalás nélkül

A társelnök felvezeti a témát.

Felszólalnak: Attard-Montalto, Kaboré (Burkina Faso), Zaleski,
Assarid (Mali), Borrell Fontelles, Cavuilati (Fidzsi-szigetek), Isler
Béguin, Cire Sall (Szenegál), Hutchinson, Diallo (Pápua
Új-Guinea), Kgathi (Botswana), Yañez-Barnuevo, Naib (Eritrea),
William (Seychelle-szigetek), Gomes, Humphrey (Barbados) és
Baum (Európai Bizottság).

4. Az éghajlatváltozás és annak az AKCS-országokra
gyakorolt társadalmi és környezeti hatásai: vita állásfog-
lalás nélkül

A társelnök felvezeti a témát.

Felszólalnak: Bowis, Milebou Aubussou (Gabon), Peterle,
Deerpalsing (Mauritius), Dekuek (Szudán), Isler Béguin, Klassou
(Togo), De Sousa (Angola), Lahai (Sierra Leone), Sithole
(Mozambik), Mahazaka (Madagascar), William (Seychelle-
szigetek) és Baum (Európai Bizottság).

5. A munkaértekezletek összefoglaló jelentései

– Ljudmila Novak asszony: A fogyatékkal élők rehabilitációja
Szlovéniában,

– Bernadette Lahai asszony (Sierra Leone): Vidéki turizmus
Szlovéniában,

– Olle Schmidt úr: A kisebbségekre irányuló szlovén politika.

6. Szavazás a három állandó bizottság által benyújtott
jelentésekben foglalt állásfoglalási indítványokról

– Jelentés az európai regionális integráció folyamatának az
AKCS-országokkal kapcsolatos tanulságairól (ACP-EU/
100.203/08/fin.) – Politikai Ügyek Bizottsága. Társelőadók:
Bornito De Sousa úr (Angola) és Filip Kaczmarek úr.

Az 1. módosítást elfogadják.

A módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

– Jelentés az AKCS-országokban az élelmezésbiztonsági
kérdésekről és az AKCS-EU együttműködés szerepéről
(ACP-EU/100.205/08/fin.) – Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és
Kereskedelmi Bizottság. Társelőadók: Mohamed Ali úr
(Etiópia) és Alain Hutchinson úr.

Az 1., 2., 3. és 4. módosítást elfogadják.

A módosított állásfoglalást egy szavazat ellenében elfogadják.

– Jelentés a strukturális alkalmazkodási programok társadalmi
és környezeti hatásairól (ACP-EU/100.202/08/fin.) – Szociális
és Környezetvédelmi Bizottság. Társelőadók: Alma Oumarou
úr (Niger) és Gay Mitchell úr.

Egy szóbeli módosítást terjeszt elő az ALDE képviselőcsoport
a 3. módosításra vonatkozóan, amelyet elfogadnak.

Az ALDE képviselőcsoport részenkénti szavazást kér az
5. módosításra vonatkozóan és a három részt elfogadják.

Az EPP-ED képviselőcsoport külön szavazást kér a D. pream-
bulumbekezdésre vonatkozóan, amelyet elutasítanak.

Az EPP-ED képviselőcsoport részenkénti szavazást kér az
N. preambulumbekezdésre vonatkozóan; az első részt elfo-
gadják, a másodikat pedig elutasítják.

A 2. módosítást elutasítják.

Az 1. és 4. módosítást elfogadják.

A módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

7. Szavazás a sürgős állásfoglalási indítványokról

– Sürgős állásfoglalási indítvány a kenyai helyzetről
(ACP-EU/100.269/08/comp.)

Van Hecke úr szóbeli módosítást terjeszt elő a 13. módosí-
tásra vonatkozóan és azt elfogadják.

Az ugandai küldöttség szóbeli módosítást terjeszt elő a
2. módosításra vonatkozóan és azt elfogadják.

Az 1., 3. és 4. módosítást elfogadják.

A módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.
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