
A 2004. NOVEMBER 25-I, CSÜTÖRTÖKI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2005/C 80/04)

(Az ülést 9.10-kor nyitják meg.)

ELNÖKSÉG: SARDJOE úr

Társelnök

1. Póttagok

A társelnök az alábbi póttagokat jelenti be: Pomes (Lopez-
Isturiz White helyett), Hybaskova (Roithova helyett), Badía i
Cutchet (Pleguezuelos Aguilar helyett), Bushill-Matthews (Sturdy
helyett) és van den Berg (Dobolyi helyett).

2. Sanga úr (Salamon-szigetek) és Bowis úr jelentéséről
szóló vita folytatása – Élelmiszersegélyezés és élelmi-
szerbiztonság az AKCS-országokban – Szociális ügyek
és környezetvédelmi bizottság (AKCS-EU 3692/04)

– Carl B. Greenidge úr, az AKCS-EU Mezőgazdasági
Fejlesztési Központ igazgatójának nyilatkozata

A Sanga úr és Bowis úr jelentéséről szóló vitát összefoglalják.

Felszólaltak: Straker (Saint Vincent és Grenadine), Dem
(Gambia), Rawiri (Gabon), Malin (Bizottság), Greenidge, Metsing
Sanga társelőadó részéről (Salamon-szigetek), valamint Bowis,
társelőadó.

3. Jelentés a gazdasági és szociális partnerek tevékenysé-
géről

Mantovani úr jelentést tesz a Fidzsi-szigeteken 2004. október
18-20. között a gazdasági és szociális partnerek részvételével
megrendezett regionális szemináriumról.

4. A 2004. november 24-i, szerda délelőtti és 2004.
november 24-i, szerda délutáni ülések jegyzőköny-
veinek elfogadása

A jegyzőkönyveket elfogadták.

5. Az előadók munkaértekezletekről tartott összefoglalója

– Metsing úr (Lesotho) az egészségügy munkaértekezletről.

– Van den Berg úr az építészet és városfejlesztés, a szociális
lakásszolgáltatást is beleértve munkaértekezletről.

– Gahler úr a Rotterdam kikötője munkaértekezletről.

ELNÖKSÉG: GAHLER úr

Alelnök

Felszólaltak: Metsing (Lesotho), van den Berg és Gahler.

ELNÖKSÉG: KINNOCK asszony

Társelnök

6. Carol Bellamy, az UNICEF főigazgatójának a Gyermek-
jogi Egyezmény elfogadásának 15. évfordulója alkal-
mából tett nyilatkozata

A társelnök üdvözli az UNICEF főigazgatóját.

Bellamy asszony nyilatkozatot tesz az UNICEF nevében.

Felszólaltak: Conteh (Sierra Leone), Deva, Kamuntu (Uganda),
van den Berg, Abdoul Mahmud (Szudán), Humphrey
(Barbados), Bowis és Gomes.

Carol Bellamy válaszol a feltett kérdésekre.

7. Szavazás az eljárási szabályzat módosítására vonatkozó
javaslatról

Az eljárási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot
egyhangúlag megszavazták.

8. Szavazás az I. és II. bizottság jelentéseire vonatkozó
állásfoglalási indítványokról

– APP/3689 Az AKCS-EU közötti politikai párbeszédről
(cotonou-i megállapodás 8. cikke): egyhangúlag elfogadva

– APP/3692 Élelmiszersegélyezés és élelmiszerbiztonság az
AKCS-országokban: 7 módosítással egyhangúlag elfogadva

– APP/3732/COMP A darfouri helyzetről: egyhangúlag elfogad-
va

– APP/3733/COMP A karibi térségben pusztító ciklonok
okozta károkról: egyhangúlag elfogadva.

9. Egyéb kérdések

Gebre-Christos úr (Etiópia) és Weldegiorgis úr (Eritrea) nyilatko-
zatot tesznek az Etiópia és Eritrea közötti kapcsolatokról.

A társelnök közli, hogy javaslat született az ülésszakok rend-
jének oly módon történő felcseréléséről, amely szerint a tavaszi
ülésszaknak minden évben az EU adna otthont. A javaslat vizs-
gálatára egy későbbi időpontban kerül sor.

Imbarcaouane úr (Mali) országa parlamentjének és kormá-
nyának nevében köszönetét fejezi ki a közgyűlésnek, amiért el-
fogadta a AKCS-EU vegyes parlamenti közgyűlés 9. ülés-
szakának Maliban történő megrendezésére szóló meghívást.
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Ramdien Sardjoe személyes nyilatkozatot tesz, amelyben
megköszöni kollégáinak és a személyzetnek az eddigi együtt-
működést, és üdvözli társelnöki tisztében utódát, Hay-Webster
asszonyt (Jamaica).

Kinnock társelnök adózik Sardjoe úr munkássága előtt, és
köszönetét fejezi ki az EU elnökségének valamint a személy-
zetnek.

10. Az AKCS-EU vegyes parlamenti közgyűlés 9. ülés-
szakának időpontja és helye

A vegyes parlamenti közgyűlés 9. ülésszakára Bamako-ban
(Mali) 2005. április 18-21. között kerül sor.

(Az ülést 12.00-kor berekesztik.)

Ramdien SARDJOE és Glenys KINNOCK

Társelnökök

Jean-Robert GOULONGANA és Dietmar NICKEL

Társfőtitkárok
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