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(Az ülést 9.20-kor nyitják meg.)

ELNÖK: Glenys KINNOCK

társelnök

1. Póttagok

A társelnök bejelenti az alábbi póttagokat: Audy (Coelho
helyett), Budreikaitė (Busk helyett), Czarnecki (de Villiers 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), Pomés Ruiz (López-Istúriz
White helyett), Sornosa Martínez (Scheele helyett), Sudre
(Gaubert helyett) és Zwiefka (Záborská helyett).

2. A társelnök közleménye a Mumbaiban (India) elkövetett
terrortámadásokkal kapcsolatosan

Felszólalók: Kinnock társelnök, Bowis, Gill és Baldeh (Gambia).

Határozat születik, hogy a társelnökök részvétnyilvánító levelet
küldenek az indiai hatóságoknak.

3. Louis Michel biztos felszólalása

Michel biztos felszólal a Bizottság részéről.

4. A Bizottsághoz intézett kérdések órája

Összesen 17 kérdést tettek fel a Bizottságnak.

A Bizottság már korábban írásbeli választ adott a kérdésekre,
Louis Michel az alább felsoroltak további kérdéseire ad szóbeli
választ:

1. sz. kérdés O. Schmidt részéről a pénzügyi válságnak a millen-
niumi fejlesztési célokra és a gazdasági partnerségi megállapodá-
sokra kifejtett hatásairól

2. sz. kérdés Assarid úr részéről (Mali) a hivatalos fejlesztés-
támogatásról

3. sz. kérdés Tapsoba úr részéről (Burkina Faso) a pénzügyi
válságról

6. sz. kérdés Van Lancker úr részéről a 10. EFA számára készí-
tett regionális stratégiai dokumentumok félidős felülvizsgálatáról

8. sz. kérdés Van Hecke úr részéről a Nemzetközi Büntetőbí-
róság hitelességéről

10. sz. kérdés Hutchinson úr részéről a méltányos munkáról

12. sz. kérdés Bowis úr részéről a fogyatékkal élő személyek
jogairól szóló ENSZ-egyezményről

14. sz. kérdés Aubert asszony részéről a természeti erő-
forrásokról

4. sz. kérdés Leinen úr részéről a gazdasági partnerségi megálla-
podásokról és a civil társadalomról

5. sz. kérdés Ford úr részéről a Pápua Új-Guineával és Fidzsi-
szigetekkel létrejött teljes gazdasági partnerségi megállapodásról

16. sz. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről a Vállalko-
zásfejlesztési Központ finanszírozásáról

9. sz. kérdés Gomes asszony részéről az emberi jogok megsérté-
séről Angolában

15. sz. kérdés Neris asszony részéről a haiti természeti
katasztrófákat követő európai segítségről

A 13. sz. kérdés szerzőjének (Carlotti asszony képviseletében
Hutchinson úr) és a 17. sz. kérdés szerzőjének (Jardim
Fernandes képviseletében Gomes asszony) nem voltak további
kérdéseik

A 11. sz. és 7. sz. kérdés szerzői nem voltak jelen.

5. A Bizottság intézkedései az AKCS–EU Közös Parlamenti
Közgyűlése 15., Ljubljanában (Szlovénia) tartott ülésén
elfogadott állásfoglalások tekintetében

Michel biztos hivatkozik a korábban kiosztott, a Ljubljanában
(Szlovénia) elfogadott állásfoglalások Bizottság általi nyomon
követésének részleteit bemutató dokumentumra.

6. A Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete

Louis Michel biztos felszólalása

Michel biztos felszólal a Bizottság részéről.

Felszólalók: Kinnock társelnök, De Sousa (Angola), Hutchinson,
Bounkoulou (Kongói Köztársaság), Polisi (Ruanda), Aubert,
Milupi (Zambia), Schröder, Sithole (Mozambik), Van Hecke,
Atim-Ogwal (Uganda), Gomes, Danata (Kamerun) és Enguda
Litumba (Kongói Demokratikus Köztársaság)

Michel biztos válaszol a kérdésekre.
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