
A 2008. NOVEMBER 28-I, PÉNTEKI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(2009/C 61/04)

(Az ülést 8.50-kor nyitják meg.)

ELNÖK: Glenys KINNOCK

társelnök

1. Póttagok

A társelnök bejelenti az alábbi póttagokat:

Attard-Montalto (Fernandes helyett), 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), Sornosa Martínez (Scheele
helyett), Sudre (Gaubert helyett) and Zwiefka (Záborská helyett)

2. A 2008. november 27-i, csütörtök délelőtti ülés jegyző-
könyvének jóváhagyása

A jegyzőkönyveket jóváhagyják.

3. A munkaértekezletek összefoglaló jelentései

– Bernard Lehideux Bougainville önálló tartományról;

– Waven William (Seychelles-szigetek) a halászatról, külö-
nösen a tonhal halászatáról a Pápua Új-Guinea és az
Európai Unió között létrejött gazdasági partnerségi
megállapodás keretében;

– Ibrahim I. Matola (Malawi) a maláriáról, tuberkulózisról és
HIV/AIDS-ről.

4. Szavazás az eljárási szabályzat felülvizsgálatának
módosításáról

A javaslatot mindkét ház elfogadja az eljárási szabályzat
34. cikkének megfelelően.

5. Szavazás a három állandó bizottság által benyújtott
jelentésekbe foglalt állásfoglalási indítványokról

– A polgári személyek védelméről az ENSZ és a regionális
szervezetek által végrehajtott békefenntartó műveletekben
(AKCS-EU/100.291/08/végleges) – Politikai Ügyek Bizottsága
Társelőadók: Dr. Komi Selom Klassou (Togo) és Johan Van Hecke.

Az állásfoglalást módosítások nélkül egyhangúlag elfogadják.

– Jelentés a segélyek hatékonyságáról és a hivatalos fejlesztéstá-
mogatás meghatározásáról (ACP-EU/100.300/08/végleges) –

Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság.
Társelőadók: Waven William (Seychelle-szigetek) és Anne Van
Lancker.

Az 1–5. módosítást, az 1. megegyezéses módosítást
(Agnoletto úr által előterjesztett szóbeli módosítással) és a
10–12. módosítást elfogadják.

A módosított állásfoglalást egyhangúlag, egy tartózkodás
mellett elfogadják.

– A gyermekmunka társadalmi következményeiről és a gyer-
mekmunka elleni küzdelemre vonatkozó stratégiákról szóló
jelentés (AKCS–EU/100.247/08/végleges) – Szociális és
Környezetvédelmi Bizottság Társelőadók: Ana Rita Sithole
(Mozambik) és Liam Aylward

Az 1. módosítást elfogadják.

Az AD preambulumbekezdés a) pontjának Sithole asszony
(Mozambik) által beterjesztett módosítását elfogadják.

A (32) bekezdésről külön szavazást kér öt képviselő és a
bekezdést elutasítják.

A módosított állásfoglalást egyhangúlag elfogadják.

6. Szavazás a sürgős állásfoglalási indítványokról

– Sürgős állásfoglalási indítvány a mauritániai helyzetről
(APP-EU/100.440/08/comp.)

Hutchinson úr a (13) bekezdéssel kapcsolatos szóbeli módosí-
tást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.

Az 1–4. módosításokat elfogadják.

A módosított állásfoglalást egyhangúlag, egy tartózkodás
mellett elfogadják.

– Sürgős állásfoglalási indítvány a zimbabwei helyzetről
(APP-EU/100.439/08/comp.)

Nem terjesztenek elő módosítást.

Az állásfoglalást egyhangúlag, két tartózkodás mellett
elfogadják.

Felszólaló: Ribeiro e Castro egy ténybeli tévedésről.

7. A globális élelmiszer- és pénzügyi válságról szóló Port
Moresby-i nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozatoz közfelkiáltással elfogadják.

Magyarázat a szavazatokhoz (az eljárási szabályzat 16. cikke):
Aubert ms Hutchinson (szóban) és Ford (írásban).
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