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(Az ülést 9.15-kor nyitják meg.)

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

társelnök

1. Póttagok

A társelnök az alábbi póttagokat jelenti be: Mauro (Daul
helyett), Schröder (Langendries helyett), van den Berg
(Bullmann helyett), Pistelli (Busk helyett), Morgantini (Wurtz
helyett) és R. Czarnecki (Kozlík helyett).

2. Sürgős téma 2: Az afrikai Nagy-tavak térségében kiala-
kult helyzet

A társelnök a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását,
az afrikai Nagy-tavak térségének sürgős témájáról szóló vita
előrehozását javasolja. A közgyűlés hozzájárul ehhez a javas-
lathoz.

ELNÖKÖL: HAY WEBSTER asszony

társelnök

Felszólalók: Berend, Dinyando (Namíbia), van den Berg, Nahi-
mana (Burundi), Whitehead, Bawa Bwari (Nigéria), Van Hecke,
Osei-Prempeh (Ghána), Aubert, Lutundula (Kongói Demokra-
tikus Köztársaság), Morillon, Bounkoulou (Kongói Köztársaság),
Valenciano Martínez-Orozco, Polisi (Ruanda) és Sjöstedt.

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

társelnök

3. De Sousa úr (Angola) nyilatkozata a Marburg vérzéses
láz kitöréséről Angolában

De Sousa úr (Angola) nyilatkozatot tesz a Marburg vérzéses láz
Angolában történő kitöréséről. A közgyűlés elhatározza, hogy a
két társelnök az angolai hatóságokhoz intézett levélben fejezze
ki a Közös Parlamenti Közgyűlés aggódását, részvétét és együt-
térzését.

4. Louis Michel úr, a fejlesztésért és humanitárius segítség-
nyújtásért felelős biztos nyilatkozata

Michel úr ismerteti az Európai Bizottságnak az EU fejlesztési
politikájával kapcsolatos álláspontját, különösen a millenniumi
fejlesztési célok, a fejlődés finanszírozása, a Cotonou-i megálla-
podás és a fejlesztési politikáról szóló nyilatkozat tekintetében.

5. A Bizottsághoz intézett kérdések órája – Michel úr

Michel úr írásban válaszolt a hatáskörébe tartozó 18, a Bizott-
sághoz intézett kérdésre.

Michel úr az alábbi pótkérdésekre válaszol:

– Bowis 2. sz. kérdése a lehetséges influenza világjárványról;

– Whitehead 3. sz. kérdése a HIV/AIDS-es árvákról és kiszol-
gáltatott gyermekekről;

– Hall 15. sz. kérdése a REACH fejlődő országokra gyakorolt
hatásáról;

– Sjöstedt 9. sz. kérdése a politikai párbeszédről;

– Van Hecke 12. sz. kérdése a békemegállapodásokról;

– Martínez Martínez 10. sz. kérdése a Cotonou-i megállapodás
Kuba általi aláírásának kérdés;

– Bowis (Deva nevében) 11. sz. kérdése Charles Taylor-ról;

– Weldegiorgis (Eritrea) 13. sz. kérdése az Eritrea és Etiópia
közötti határról;

– Gomes 26. sz. kérdése Szudánról;

– Hay Webster (Jamaica) 20. sz. kérdése az uniós cukor-rend-
szer reformjáról.

6. A Bizottság által az AKCS-EU Közös Parlamenti
Közgyűlés 8. ülésszakán (Hága) elfogadott állásfoglalá-
sokat követően tett lépések

Michel úr utal a Bizottságnak a Közös Parlamenti Közgyűlés 8.
ülésszakán, Hágában elfogadott állásfoglalások követésére
vonatkozó dokumentumára. Bejelenti, hogy szolgálata szükség
esetén írásban kiegészítő információt fog nyújtani a vita után.
Bejelenti, hogy a Bizottság a 9. ülésszak során elfogadott állás-
foglalások követéséről is tájékoztatni fogja a Közös Parlamenti
Közgyűlést.

7. Vita a Bizottsággal – Michel úr

Felszólalók: Amadou Top (Guinea), Akpovi (Benin), Bowis,
Amon-Ago (Elefántcsontpart), Bawa Bwari (Nigéria), Martínez
Martínez, Issoufou (Niger), Mannah (Libéria), François (St
Lucia), Joan i Mari, Bullen (St Kitts és Nevis), Bereaux (Trinidad
és Tobago), Reyes (Dominikai Köztársaság), Morgantini, Welde-
giorgis (Eritrea), Kaminski, Kamuntu (Uganda), Gahler, Zani,
Metsing (Lesotho), Callanan, Sebetela (Botswana), Davies (Dél-
Afrika), Gomes, Safuneituga (Szamoa), Anggo (Pápua Új-
Guinea), Mayer és Michel.
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Az eljárási szabályzat 4. cikk (4) bekezdésének értelmében a
társelnök átadja a szót Polanco úr (Kuba) megfigyelőnek.

(A 13.05-kor felfüggesztett ülést 15.11-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: HAY WEBSTER asszony

társelnök

8. Jean-Louis Schiltz úr, a Luxemburgi Nagyhercegség
együttműködési és humanitárius segélyezési miniszter-
ének, a Tanács soros elnökének nyilatkozata

Schiltz úr nyilatkozatot tesz az EU Tanácsa nevében.

9. Victor Borges úr, külügyminiszter (Zöld-foki-szigetek),
az AKCS-Tanács soros elnökének nyilatkozata

Borges úr nyilatkozatot tesz az AKCS-Tanács nevében.

10. A Tanácshoz intézett kérdések órája

Négy kérdést intéztek az AKCS Tanácshoz.

Borges úr válaszol az alábbi kérdésekre és pótkérdésekre:

Bowis úr 1. sz. kérdése az országos stratégiai dokumentu-
mokról és egy pótkérdés;

Carlotti asszony 2. sz. kérdése a politikai párbeszéd rendszeré-
nek elfogadásáról: az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés
által elfogadott állásfoglalás nyomon követése;

Davies úr (Dél-Afrika) 3. sz. kérdése a REACH bevezetésének
lehetséges hatásáról és egy pótkérdés;

A 14. sz. kérdés szerzője nincs jelen.

14 kérdést intéztek az EU Tanácsához.

Schiltz úr válaszol az alábbi kérdésekre és pótkérdésekre:

Davies úr (Dél-Afrika) 9. sz. kérdése a millenniumi fejlesztési
célokról és egy pótkérdés;

Agnoletto úr 10. sz. kérdése a fejlődő országok adósságának
törléséről és egy pótkérdés;

Whitehead úr 16. sz. kérdése az EFA elkülönítéséről és egy
pótkérdés;

Kinnock asszony 18. sz. kérdése a gazdasági partnerségi megál-
lapodások alternatíváiról és egy pótkérdés;

Sjöstedt úr 11. sz. kérdése a politikai párbeszédről és egy
pótkérdés;

Weldegiorgis úr (Eritrea) 4. sz. kérdése a békéről, fejlesztésről és
Cotonou-ról és egy pótkérdés;

A Karib-térség 5. sz. kérdése az AKCS-turizmus fejlesztéséről;

Van Hecke úr 7. sz. kérdése az egyesített kongói hadsereg
támogatásáról;

Martínez Martínez úr 8. sz. kérdése a Cotonou-i megállapodás
Kuba általi aláírásának kérdéséről;

Valenciano Martínez-Orozco asszony 6. sz. kérdése a Darfurban
nemi erőszak eredményeként megfogant újszülöttekkel szem-
beni hátrányos megkülönböztetésről;

Faure úr (Seychelle-szigetek) 12. sz. kérdése a fejlesztési
munkában alkalmazandó, emberi jogokon alapuló megközelí-
tésről: Nemzetközi Befektetések Vitarendezési Központja, ARB/
02/14. sz. CDC Group PLC (Egyesült Királyság) kontra
Seychelle-szigetek ügy;

A 15., 17. és 13. sz. kérdések szerzői nincsenek jelen.

A társelnök bejelenti az új pápa, XVI. Benedek megválasztását.

11. Vita a Tanáccsal

Felszólalók: Lulling, Kamuntu (Uganda), Martínez Martínez,
Sebetela (Botswana), Borges, Oumarou (Niger), Akpovi (Benin),
Borges és Schiltz.

ELNÖKÖL: KINNOCK asszony

társelnök

12. Peter Mandelson úr, külkereskedelmi biztos jelentése
– A gazdasági partnerségi megállapodásokról folytatott
tárgyalások állása (állásfoglalás nélkül)

Mandelson úr nyilatkozatot tesz.

13 5. napirendi pont folytatása – Mandelson úr

Mandelson úr az alábbi pótkérdésekre válaszol:

– Metsing (Lesotho) 14. sz. kérdése a „Mindent csak fegyvert
nem” (EBA) származási szabályairól;

– Aubert 16. sz. kérdése a gazdasági partnerségi megállapo-
dások liberalizációs intézkedéseiről;

– van den Berg (Dobolyi nevében) 18. sz. kérdése a szingapúri
kérdésekről;
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