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(Az ülést 9.00-kor nyitják meg.)

ELNÖKSÉG: KINNOCK asszony

Társelnök

1. Póttagok

A társelnök az alábbi póttagokat jelenti be: van den Berg
(Dobolyi helyett), Badía i Cutchet (Pleguezuelos Aguilar helyett).

2. 2. sürgős téma: A karibi térségben pusztító ciklonok
okozta károk

Felszólaltak: Vivian (Niue), Rivière (Dominika), Dokora
(Zimbabwe), Safuneituuga (Szamoa), Conteh (Sierra Leone),
Gunness (Mauritius), Bereaux (Trinidad és Tobago) és Malin
(Európai Bizottság)

3. Louis Michel úr, a fejlesztési és humanitárius segélyek
biztosának nyilatkozata

Michel úr, aki a Bizottság tagjaként első ízben vesz részt a
közgyűlés munkájában, beszámol a cotonou-i megállapodásban
foglaltakra, valamint az AKCS-országokkal fenntartott kapcsola-
tokra irányuló prioritásairól. Kihangsúlyozza a partnerek
közötti állandó párbeszéd fenntartásának fontosságát.

4. Kérdések órája – Bizottság

Huszonkilenc kérdést intéztek a Bizottsághoz, amelyekre
írásban válaszolt.

Michel úr az alábbi pótkérdésekre válaszol:

Wijkman úr 1. sz. kérdése a fejlesztéstámogatási segély össze-
hangolásáról és kiegészítő jellegéről;

Zīle úr 2. sz. kérdése a szegénység csökkentéséről;

Busk úr 15. sz. kérdése azon megjegyzésekről, amelyek szerint
a HIV/AIDS biológiai fegyver lenne;

(A pótkérdést szerzője nevében Lehideux úr tette fel);

Van den Berg és Tapsoba (Burkina Faso) urak 18. sz. kérdése a
fogyasztók egészségvédelmét célzó politikáról;

(A pótkérdést szerzője nevében Van den Berg úr tette fel.)

Carlotti asszony 23. sz. kérdése egy gyermekjogi cselekvési
tervről;

Faure úr 29. sz. kérdése a milleniumi fejlesztési célkitűzésekről;

Weldegiorgis úr (Eritrea) 25. sz. kérdése a békéről és a fejlő-
désről;

Van Hecke úr 26. sz. kérdése a Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban zajló átalakulási és békefolyamathoz nyújtott támoga-
tásról;

Martínez Martínez úr 28. sz. kérdése a Kubával folytatott poli-
tikai párbeszéd újrafelvételére vonatkozó kezdeményezésről;

Davies úr (Dél-Afrika) 13. sz. kérdése a Dél-Afrikával kötött
kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás végre-
hajtásáról;

(A pótkérdést szerzője nevében Metsing úr (Lesotho) tette fel.)

Mali, Niger, Csád, Szenegál és Mauritánia képviselőinek 19. sz.
kérdése a Nyugat-Afrikát és Közép-Afrikát sújtó sáskajárásról;

(A pótkérdést szerzői nevében Imbarcaouane úr (Mali) tette fel.)

Bereaux asszony (Trinidad és Tobago) és Lehideux úr 5. és 6.
sz. kérdései a cukorpiac közös szervezéséről;

Schlyter úr 8. sz. kérdése az AKCS-EU között folytatott kereske-
delmi tárgyalásokról;

Agnoletto és Arif urak 16. és 17. sz. kérdései a fejlődő
országok gyógyszerekhez való hozzáféréséről;

(A pótkérdést szerzői nevében Arif úr tette fel.)

Gahler úr 20. sz. kérdése az Európai Unió Nyugat-Afrikába
irányuló fagyasztott szárnyas exportjáról;

Imbarcaouane úr (Mali) 21. sz. kérdése a tarifa leszerelésről;

Mali, Benin, Burkina Faso és Csád képviselőinek 22. sz. kérdése
a gyapotra irányuló kezdeményezésről;

(A pótkérdést az eredeti kérdés szerzőinek nevében Imbar-
caouane úr (Mali) tette fel.)
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