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(2009/C 61/03)

(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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7. Vita a Bizottsággal

Felszólalók: Audy, Derpaalsing (Mauritius), Martínez Martínez,
Jimenez (Dominikai Köztársaság), Gahler, Holland (Zimbabwe),
Cashman és Jacinthe (Haiti)

Michel biztos válaszol a kérdésekre.

Az utolsó, Baldeh úrnak (Gambia) az AKCS-képviselők napi-
díjára vonatkozó kérdésére válaszolva Michel biztos felszólal és
elmagyarázza, hogy az AKCS Főtitkárságának feladata az
AKCS-képviselőkre vonatkozó költségvetés irányítása

8. Dr. Komi Selom Klassou (Togo) és Mr Johan Van Hecke
előadók jelentése

Politikai Ügyek Bizottsága (AKCS-EU/100.291/08/
végleges) az ENSZ és a regionális szervezetek által
végrehajtott békefenntartó műveletekben a polgári
személyek védelméről

Klassou úr (Togo) és Van Hecke úr bemutatja a jelentést.

Felszólalók: Kaczmarek, Mustafa (Szudán), Gomes, Enguda
Litumba (Kongói Demokratikus Köztársaság), Ali (Etiópia),
Aubert, Ramotar (Guyana), Zimmer, Zwiefka és Baum (Európai
Bizottság)

Klassou úr (Togo) és Van Hecke úr lezárja a vitát.

(Az ülést 13.05-kor felfüggesztik, majd 15.25-kor folytatják.)

ELNÖK: RASMUSSEN úr

társelnök

9. A társelnök közleményei

A társelnök bejelenti, hogy Michel úr (a fejlesztésért és humani-
tárius segítségnyújtásért felelős biztos) reggeli, az AKCS-képvi-
selők napidíját illetően tett felszólalását követően megbízást
kapott az AKCS-képviselőcsoporttól, hogy levélben forduljon a
biztoshoz, ennek eredményéről az Elnökség következő ülésén
kerül sor beszámolóra.

A társelnök emlékezteti a képviselőket, hogy az Elnökség nyilat-
kozatot adott ki, amelyben sajnálatát fejezi ki, amiért az Európai
Unió Tanácsának soros elnöke nincs jelen a Közös Parlamenti
Közgyűlés ülésén (a nyilatkozatot már kiosztották).

10. Lucien Marie-Noël Bembamba, gazdasági és pénzügymi-
niszter (Burkina Faso), az AKCS-Tanács hivatalban lévő
elnökének felszólalása

Bembamba úr felszólal az AKCS-Tanács részéről.

11. Az EU-Tanács hivatalban lévő elnökének kép-
viseletében Pierre-André Wiltze, az együttműködésért
és a frankofóniáért felelős volt megbízott miniszter
felszólalása

Wiltzer úr felszólal az EU-Tanács részéről.

12. A Tanácshoz intézett kérdések

Egy kérdést tesznek fel az AKCS-Tanácsnak.

Bembamba úr válaszol az alábbi kérdésre.

1. sz. kérdés William úr részéről, (Seychelle-szigetek) a
halászatról.

Tizenöt kérdést tesznek fel az EU-Tanácsnak.

Wiltzer úr válaszol az alábbi kérdésekre és kiegészítő kérdésekre,
közülük néhányra Bembamba úr is válaszol.

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

6. sz. kérdés Van Lancker asszony részéről (Carlotti asszony
nevében) az AKCS-n belüli költségvetés programozásáról a
10. EFA keretében

7. sz. kérdés Agnoletto úr részéről az alapvető gyógyszerekhez
való hozzáférésről

14. sz. kérdés Schmidt úr részéről Dawit Isaakról Eritreában

15. sz. kérdés Gomes asszony részéről az emberi jogok megsér-
téséről Angolában

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

Az alábbi kérdéseket nem követi kiegészítő kérdés:

2. sz. kérdés Van Hecke úr részéről a globális pénzügyi válságról
és 3. sz. kérdés Leinen úr részéről a pénzügyi válságról

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

12. sz. kérdés Van Lancker asszony részéről a családtervezés,
az alapvető reproduktív egészségügyi ellátás és a kutatás támo-
gatásáról

8. sz. kérdés Neris asszony részéről a haiti természeti
katasztrófák megoldása érdekében folytatott regionális együtt-
működésről

16. sz kérdés Gomes asszony részéről (Jardim Fernandes úr
nevében) az EU és Zimbabwe közötti kapcsolatokról

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

13. sz. kérdés William úr részéről (Seychelles-szigetek) az
Egyesült Nemzetek Parlamenti Közgyűléséről

13. Vita a Tanáccsal

Felszólalók: Naib (Eritrea), Sudre, Veneto, Milebou
(Gabon), William (Seychelles-szigetek), Assarid (Mali),
Bembamba (AKCS-Tanács) és Wiltzer (EU-Tanács).

14. Éghajlatváltozás – a kis szigetállamokra kifejtett hatás:
Vita (állásfoglalás nélkül)

Felszólalók: Saulei (Posztgraduális Tanulmányok Központja,
Pápua Új-Guinea Egyeteme), Yausause (Éghajlatváltozással Foglal-
kozó Hivatal, Környezetvédelmi Minisztérium, Pápua Új-Guinea),
Bowis, Bounkoulou (Kongói Köztársaság), Cashman, Baldeh
(Gambia), Jouye de Grandmaison, Ramotar (Guyana), Rosati,
Assarid (Mali), Jäätteenmäki, William (Seychelles-szigetek) és
Sabatucci (Európai Bizottság).
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15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a
regionális civil társadalom képviselőinek beszámolója

Felszólalók: Jahier (EGBSZ AKCS nyomon követési bizottság) és
Anthony (EGBSZ AKCS nyomon követési bizottság és Fidzsi-
szigeteki szakszervezetek)

16. Országos és regionális stratégiai dokumentumok a
10. EFA számára

Felszólalók: Baum (Európai Bizottság), Lahai (Sierra Leone),
Assarid (Mali), Kombo (Kenya), Danata (Kamerun), Thomas
(Saint Kitts és Nevis), Tapsoba (Burkina Faso) és William
(Seychelles-szigetek).

(Az ülést 19.07-kor rekesztik be.)

Wilkie RASMUSSEN és

Glenys KINNOCK

társelnökök

Sir John KAPUTIN és

Dietmar NICKEL

társfőtitkárok
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