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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

AZ EGYIK RÉSZRŐL AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI ÁLLAMOK, MÁSIK RÉSZRŐL AZ
EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI ÁLTAL MEGKÖTÖTT PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS

PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE

PORT MORESBY

(Pápua Új-Guinea)

A 2008. NOVEMBER 25-I, KEDDI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2009/C 61/01)

(Az ülést 11-kor nyitják meg.)

Hivatalos megnyitóülés

Alábbiak szólalnak fel a Közgyűlésben:

Tony Aimo (Pápua Új-Guinea), az AKCS-EU Közös Parlamenti
Közgyűlésének soros társelnöke, Glenys Kinnock, az AKCS-EU
Közös Parlamenti Közgyűlés társelnöke és Dr Puka Temu, Pápua
Új-Guinea miniszterelnök-helyettese.

(Az ülést 11.50-kor felfüggesztik, majd 15.15-kor folytatják.)

ELNÖK: Glenys KINNOCK

Társelnök

A Közös Parlamenti Közgyűlés ülése

A társelnök köszönti valamennyi résztvevőt.

1. A Közös Parlamenti Közgyűlés összetétele

A társelnök bejelenti, hogy a Közös Parlamenti Közgyűlés
tagjainak listáját az AKCS-államok hatóságai és az Európai Parla-
ment elnöke által továbbított formában mellékletként csatolják a
jegyzőkönyvhöz.

2. A nem parlamenti képviselők akkreditációja

A társelnök bejelenti, hogy az AKCS-államok hatóságai elküldték
a nem parlamenti képviselők névsorát. A partnerségi megálla-
podás 17. cikke (1) bekezdésével és a Közös Parlamenti
Közgyűlés eljárási szabályzatának 1. cikkével összhangban a
társelnök javasolja e képviselők akkreditálását és azt, hogy a
névjegyzéket mellékeljék a jegyzőkönyvhöz.

A Közös Parlamenti Közgyűlés ezt megszavazza.

3. Póttagok

A társelnök bejelenti az alábbi póttagokat: Audy (Coelho
helyett), Budreikaitė (Busk helyett), Ford (Arif helyett), Gill
(Gröner helyett), Goebbels (Bullmann helyett), Hutchinson
(McAvan helyett), Jäätteenmäki (Morillon helyett), Lavarra (Zani
helyett), Leinen (Jöns helyett), Maldeikis (Louis helyett), Martin
D. (Fraile Cantón helyett), Neris (Ferreira E. helyett), Olajos
(Mitchell helyett), Sornosa Martínez (Scheele helyett), Sudre
(Gaubert helyett) és Zwiefka (Záborská helyett).
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4. A napirendtervezet elfogadása (ACP-EU/100.388)

Felszólalók: Assarid (Mali), Deva, Cashman, Bowis, Martens,
Gahler and Straker (Saint Vincent and the Grenadines).

A napirendtervezetet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint
elfogadták.

5. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlése 15. ülése
jegyzőkönyvének elfogadása (HL C 271., 2008.10.25.)

A jegyzőkönyvet jóváhagyják.

6. A társelnökök közleményei, többek között a
november 24-i elnökségi ülésen hozott határozatok

A társelnök beszámolója a november 24-i elnökségi ülésen
hozott határozatokról:

– A szomáliai vizeken történt kalóztámadásokat a Politikai
Ügyek Bizottságának következő, 2009. februári ülésén vitatják
meg;

– Az AKCS-tagok napidíjára és az EP- és AKCS-tagok juttatá-
sának kifizetésére alkalmazandó különböző szabályok Louis
Michel biztossal kerülnek megbeszélésre a hét folyamán, és a
legközelebbi elnökségi ülésen tűzik napirendre;

– A banánügy a gazdasági partnerségi megállapodásokról foly-
tatott vita során kerül megbeszélésre;

– Az Elnökség nyilatkozatot bocsát ki azzal kapcsolatosan,
hogy az EU-Tanács soros elnöke nincs jelen a Közös Parla-
menti Közgyűlés ülésén;

– A társtitkárság elkezdi az előkészületeket a Közös Parlamenti
Közgyűlés választásokat felügyelő missziójára az Európai
Parlament júniusi választásának ellenőrzésére az Egyesült
Királyságban és egy másik tagállamban;

– a harmadik regionális ülésre a 2009. február 23-ával kezdődő
héten kerül sor a Karib térségben, feltéve, hogy a hivatalos
meghívás december 10-ig megérkezik;

– A negyedik regionális ülésre közvetlenül a 18. ülés után kerül
sor a nyugat-afrikai régióban a régió tagjai által meghatáro-
zandó fogadó országban;

– Regionális stratégiai dokumentumok az AKCS-országok
számára a Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi
Bizottságban kerülnek napirendre legközelebbi ülésétől kezdő-
dően és más bizottságokat is meghallgatnak az érintett terüle-
tekkel kapcsolatosan;

– Az Elnökség emberi jogokkal kapcsolatos jelentését a halál-
büntetésről módosításokkal elfogadták és nyilvánossá fogják
tenni;

– Az Elnökség jelentését a nem állami szereplőkről az Elnökség
legközelebbi ülésén véglegesítik;

– A 17. ülést Prágában (Cseh Köztársaság) rendezik 2009.
április 6-tól 9-ig, a 18.-at pedig Luandában (Angola) 2009.
november 30. és december 3. között.

A Közgyűlés elfogadta a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris
Unió (UEMOA) megfigyelői minőségre irányuló jelentkezését.

A társelnök körvonalazta a hét társadalmi eseményeit és a szerda
délutáni három munkaértekezletet. Részletekkel szolgált a
felszólalási időkeretek elosztásáról is.

A társelnök az alábbi határidőket jelentette be:

– az állandó bizottságok által benyújtott jelentésekbe foglalt
állásfoglalási indítványok módosítása esetében: november 25.,
kedd, 18.00

– a szavazásra kerülő kompromisszumos állásfoglalási indítvá-
nyok és egyéb sürgős állásfoglalási indítványok módosítása
esetében: november 26., szerda, 12.00

– a szavazásra vonatkozó kérések esetében: november 27.,
csütörtök, 18.00, írásban

7. Előadók: Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne
Van Lancker

A Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi
Bizottság (AKCS-EU/100.300/08/végleges) a segélyek
hatékonyságáról és a hivatalos fejlesztéstámogatás
meghatározásáról

Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne Van Lancker ismer-
tetik a jelentést.

Felszólalók: Dombrovskis, Baldeh (Gambia), Budreikaitė,
Deerpalsing (Mauritius), Deva, Kamar (Kenya), Alma (Niger),
Martens, Rosati, Deng Dekuek (Szudán), Agnoletto, Jean-Marie
(Saint Lucia), Sudre, Ramotar (Guyana) és Baum (Európai
Bizottság).

Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne Van Lancker vála-
szolnak a vita során felmerülő kérdésekre.

8. Előadók: Ana Rita Sithole (Mozambik) és Liam Aylward

Szociális és Környezetvédelmi Bizottság (AKCS-EU/
100.247/08/végleges) a gyermekmunka társadalmi követ-
kezményeiről és a gyermekmunka elleni küzdelemre
vonatkozó stratégiákról

Ana Rita Sithole (Mozambik) és Liam Aylward ismertetik a
jelentést.

Felszólalók: Bowis, Haug, Schmidt O., Assarid (Mali),
Grabowska, Alma (Niger), Novak, Deng Dekuek (Szudán),
William (Seychelle-szigetek), Deva, Roithova, Jouye de
Grandmaison és Baum (Európai Bizottság).

Ana Rita Sithole (Mozambik) és Liam Aylward válaszolnak a vita
során felmerülő kérdésekre.
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9. Millenniumi fejlesztési célok: Vita (állásfoglalás nélkül)

Az társelnök felvezeti a témát.

Felszólalók: Pimple (ENSZ Millenniumi Kampány), Gomes, Toga
(Etópia), Bowis, Kamar (Kenya), Budreikaitė, Tabai (Kiribati),
Mataola (Malawi), Assarid (Mali), Gill, Deerpalsing (Mauritius),
Aubert, Abdullahi (Nigéria), William (Seychelle-szigetek), Novak,
Zimmer, Mugambe (Uganda) and Baum (Európai Bizottság).

Mugambe (Uganda) felhívja a Közgyűlés figyelmét a kelet-afrikai
régió számára nagy gondot jelentő két dologra: az anyák halálo-
zási arányára (MDG5) és a kézi lőfegyverek és a könnyű fegy-

verek elterjedésére. A társelnök kifejezi a Közös Parlamenti
Közgyűlés erkölcsi támogatását, és javasolja, hogy az ügyet
tárgyalják meg a Közös Parlamenti Közgyűlés regionális ülésének
keretében.

10. IT-oktatás az AKCS-országokban: Vita (állásfoglalás
nélkül)

Az társelnök felvezeti a témát.

Felszólalók: Pagelio (oktatási államtitkár, Pápua Új-Guinea),
Deva, Martens, Leinen és Ribeiro e Castro.

(Az ülést 19 órakor rekesztik be.)

Wilkie RASMUSSEN és

Glenys KINNOCK

társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

társfőtitkárok
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