
A 2004. NOVEMBER 24-I, SZERDAI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2005/C 80/03)

(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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Az alábbi kérdések szerzői tartózkodnak pótkérdés feltételétől:

Kinnock asszony 24. sz. kérdése az AKCS-országok parlament-
jeiben szükséges eszközök bevezetéséről;

Vergès úr 14. sz. kérdése a legkülső régiók és a szomszédos
államok együttműködéséről;

Metsing úr (Lesotho) 11. sz. kérdése a ruházati termékekre
vonatkozó „Mindent, csak fegyvereket ne” kezdeményezés szár-
mazási szabályainak módosításáról;

A 3., 4., 7., 9., 10., 12. és 27. sz. kérdések szerzői nincsenek
jelen.

A társelnök köszöni Michel úrnak a közgyűlés irányában tanú-
sított elkötelezettségét és együttműködését, és sok sikert kíván
neki új feladatai betöltéséhez.

5. A Bizottságnak az AKCS-EU Közös Parlamenti
Közgyűlés 7. ülésszaka során elfogadott állásfoglalá-
sokra adott válaszai (Addis-Abeba) (1)

Michel úr nyilatkozatában utal az állásfoglalások követésére
vonatkozó dokumentumra.

6. Vita a Bizottsággal

Felszólaltak: Kamuntu (Uganda), Gunness (Mauritius), Arouna
Mounkeila (Niger), Martens, Metsing (Lesotho), Onusumba
Yemba (Kongói Demokratikus Köztársaság), Polisi (Ruanda),
Safuneituuga (Szamoa), Gahler, Nyassa (Kamerun), Martínez
Martínez, Faure (Seychelle-szigetek), Davies (Dél-Afrika), Lehi-
deux, Idje (Benin), Wijkman, Dawaleh (Dzsibuti), Fernandes,
Natchaba (Togo), Gomes és Michel, a Bizottság tagja.

7. Vita az afrikai nagy tavak régiójában kialakult hely-
zetről

– Aldo Ajello úr, az afrikai Nagy Tavak régiójáért
felelős EU különleges képviselőjének nyilatkozata

Aldo Ajello úr nyilatkozatot tesz a Nagy Tavak régiójában ki-
alakult helyzetről.

Felszólaltak: Marini Bodho (Kongói Demokratikus Köztársaság),
Polisi (Ruanda), Niyuhire (Burundi), Berend, Kamuntu (Uganda),
van den Berg, Poghisio (Kenya), Idje (Benin), Van Hecke,
Dawaleh (Dzsibuti), Rawiri (Gabon), Michel (Bizottság) és Ajello
(Tanács).

8. Jelentés a gazdasági és szociális partnerek tevékenysé-
géről

Vever úr, a Gazdasági és Szociális Bizottság AKCS-EU támoga-
tásfelügyeleti bizottságának újonnan megválasztott elnöke jelen-
tést tesz a Fidzsi-szigeteken 2004. október 18-20. között a
gazdasági és szociális partnerek részvételével megrendezett 7.
AKCS-EU regionális szeminárium végkövetkeztetéseiről.

Mantovani és Nabuka urak, a szemináriumon résztvevő két
AKCS-EU alelnök nincsenek jelen. Mantovani úr másnap tesz
majd nyilatkozatot.

Felszólaltak: Vever úr és a társelnökök.

(A 13.20-kor felfüggesztett ülést 15.20-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: SARDJOE úr

Társelnök

9. A 2004. november 23-i, kedd délelőtti ülés jegyzőköny-
vének elfogadása

A jegyzőkönyv elfogadásra kerül.

10. Van Ardenne-van der Hoeven asszony, a holland
királyság fejlesztési együttműködési miniszterének, az
EU Tanács soros elnökének nyilatkozata

Van Ardenne-van der Hoeven asszony nyilatkozatot tesz az EU
Tanácsa nevében.

11. Knight úr, a jamaicai külügyi és külkereskedelmi
miniszter, az AKCS Tanács soros elnökének nyilatko-
zata

Knight úr nyilatkozatot tesz az AKCS Tanácsa nevében.

12. Kérdések órája – Tanács

Három kérdést intéznek az AKCS Miniszterek Tanácsához.

Knight úr megválaszol a feltett kérdésekre, valamint az alábbi
pótkérdésekre:

Davies úr (Dél-Afrika) 2. sz. kérdése az élelmiszerbiztonságról
és az AKCS kiviteli eljárásokról;

Gomes asszony 3. sz. kérdése Kelet-Timornak a partnerségi
megállapodáshoz történő csatlakozási folyamatáról.

Az 1. sz. kérdés szerzője nincs jelen.

Tizenhat kérdést intéznek az EU Miniszterek Tanácsához.

Van Ardenne-van der Hoeven asszony megválaszol a feltett
kérdésekre, valamint az alábbi pótkérdésekre:

Gomes asszony 4. sz. kérdése az európai csendőri erők
Darfourban történő beavatkozásáról;

Van Hecke úr 5. sz. kérdése a Nagy Tavak régiójában zajló
békefolyamatról;

Weldegiorgis úr (Eritrea) 7. sz. kérdése a békéről és a cotonou-i
megállapodásról;

Martínez Martínez úr 9. sz. kérdése a Tanács Kubával kapcsola-
tos közös álláspontjának felülvizsgálatáról;
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Wijkman úr 10. sz. kérdése a fejlesztéstámogatási segély össze-
hangolásáról és kiegészítő jellegéről;

Carlotti asszony 12. sz. kérdése a fejlődés szolgálatába állított
globális adóról;

Vergès úr 15. sz. kérdése az éghajlatváltozásról, és az AKCS-
országok fejlődéséről;

Imbarcaouane úr (Mali) 16. sz. kérdése a HIV/AIDS, malária és
tuberkulózis elleni küzdelemről;

Busk úr 17. sz. kérdése azon megjegyzésekről, amelyek szerint
a HIV/AIDS biológiai fegyver lenne;

(A pótkérdést szerzője nevében Hall asszony teszi fel.)

Faure úr (Seychelle-szigetek) 19. sz. kérdése a szegénységgel
összefonódó betegségekről;

Az alábbi kérdés szerzője tartózkodik pótkérdés feltételétől:

Joan í Mari úr 5. sz. kérdése az EU fegyver exportjáról;

A 6., 10., 13. és 18. sz. kérdések szerzői nincsenek jelen.

13. Vita a Tanáccsal

Felszólaltak: Faure (Seychelle-szigetek), Martens, Beda (Szudán),
Humphrey (Barbados) és Wijkman.

Kérésére Polanco úr (Kuba), megfigyelői státuszban az eljárási
szabályzat 4. cikke (4) bekezdése alapján engedélyt kap a
felszólalásra.

Van Ardenne asszony és Knight úr válaszolnak az elhangzott
kérdésekre.

14. Joses Sanga (Salamon-szigetek) és John Bowis urak
jelentése – Élelmiszersegélyezés és élelmiszerbiz-
tonság az AKCS-országokban – Szociális ügyek és
környezetvédelmi bizottság

– Greenidge úr, az AKCS-EU Mezőgazdasági Fejlesz-
tési Központ igazgatójának nyilatkozata

Metsing úr (Lesotho) Sanga úr (Salamon-szigetek) és Bowis úr
nevében előterjeszti jelentésüket.

Greenidge úr az AKCS-EU Mezőgazdasági Fejlesztési Központ
nevében nyilatkozik.

Felszólaltak: Arouna Mounkeila (Niger), Martens, Weldegiorgis
(Eritrea), Hall, Conteh (Sierra Leone), Schnellhardt, Nyassa
(Kamerun), Faure (Seychelle-szigetek) és Tamplin (Botswana).

(Az ülést 19.15-kor berekesztik.)

Ramdien SARDJOE és Glenys KINNOCK

Társelnökök

Jean-Robert GOULONGANA és Dietmar NICKEL

Társfőtitkárok
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