
IV 

(Tájékoztatások) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

AZ EGYIK RÉSZRŐL AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI ÁLLAMOK, MÁSIK RÉSZRŐL AZ 
EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI ÁLTAL MEGKÖTÖTT PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS 

PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE 

A 2010. MÁRCIUS 29-i, HÉTFŐI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

(2010/C 193/01) 

(Az ülést 11.10-kor nyitják meg.) 

Hivatalos megnyitóülés 

Az alábbiak szólalnak fel a Közgyűlésben: 

Paulino Rivero, a Kanári-szigetek regionális kormányának 
elnöke, Charles Milupi, az AKCS–EU Közös Parlamenti 
Közgyűlés társelnöke, Louis Michel, az AKCS–EU Közös 
Parlamenti Közgyűlés társelnöke és Miguel Angel Moratinos, 
Spanyolország külügyminisztere. 

(Az ülést 13.00-kor berekesztik, majd 15.25-kor folytatják.) 

ELNÖKÖL: MICHEL úr 

társelnök 

A Közös Parlamenti Közgyűlés ülése 

A társelnök köszönti valamennyi résztvevőt. 

1. A Közös Parlamenti Közgyűlés összetétele 

A társelnök bejelenti, hogy a Közös Parlamenti Közgyűlés tag
jainak listáját az AKCS-államok hatóságai és az Európai Parla
ment elnöke által továbbított formában mellékletként csatolják a 
jegyzőkönyvhöz. 

2. A nem parlamenti képviselők akkreditálása 

A társelnök bejelenti, hogy az AKCS-államok hatóságai 
elküldték a nem parlamenti képviselők névsorát. A partnerségi 
megállapodás 17. cikkének (1) bekezdésével és a Közös Parla
menti Közgyűlés eljárási szabályzatának 1. cikkével összhangban 

a társelnök javasolja e képviselők akkreditálását és azt, hogy a 
névjegyzéket mellékeljék a jegyzőkönyvhöz. 

A Közös Parlamenti Közgyűlés ezt jóváhagyja. 

A Közös Parlamenti Közgyűlés úgy határoz, hogy Madagaszkár 
és Niger az ülésen jelen lévő képviselői (Norbert-Richards és 
Goukoye) megfigyelői státuszt kapnak, valamint az országukat 
érintő kérdés megvitatásakor élhetnek a felszólalás jogával, 
szavazati joggal viszont nem rendelkeznek. 

3. A napirendtervezet elfogadása (AP/100.638) 

A napirendet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint elfogadják. 

4. Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 18. üléséről 
készült jegyzőkönyv elfogadása (HL C 68., 2010.3.18.) 

A jegyzőkönyvet elfogadják. 

5. A társelnökök közleményei, beleértve a 2010. március 
28-i elnökségi ülésen hozott határozatokat is 

A társelnök beszámol a 2010. március 28-i elnökségi ülés ered
ményeiről. 

A társelnök javasolja, hogy a 2010. november 29–30-án 
tartandó EU–Afrika csúcstalálkozó időpontjával való ütközés 
elkerülése érdekében a Közös Parlamenti Közgyűlés következő 
ülésére 2010. december 2–2010. december 6. között kerüljön 
sor. A Közgyűlés elvben elfogadja az időpontváltozást, hivatalos 
megerősítésére pedig 2010. április 1-jén, jövő csütörtökön kerül 
sor.

HU 2010.7.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 193/1



A társelnök bejelenti, hogy a módosítások és a szavazás 
módjával kapcsolatos kérdések előterjesztésének határideje az 
alábbiak szerint alakul: 

— az állandó bizottságok által benyújtott jelentésekbe foglalt 
állásfoglalási indítványok módosítása esetében: 2010. 
március 29., hétfő 18.00 

— a szavazásra kerülő megegyezéses állásfoglalási indítványok 
és egyéb sürgős állásfoglalási indítványok módosítása 
esetében: 2010. március 30., kedd 15.00 

— a szavazás módjával kapcsolatos kérdések esetében: 2010. 
március 31., szerda 18.00 – írásban. 

Felszólalnak: Leinen, Assarid (Mali), Martínez Martínez, Czar
necki, Kaawa (Kongói Demokratikus Köztársaság) és William 
(Seychelle-szigetek). 

6. Andris Piebalgs, a Bizottság fejlesztésért felelős 
tagjának nyilatkozata 

A társelnök üdvözli a biztost, és megköszöni a Közös Parla
menti Közgyűlés melletti elkötelezettségét. 

Piebalgs biztos nyilatkozatot tesz. 

7. A Bizottsághoz intézett kérdések órája 

A társelnök felvezeti a témát. 

Összesen harminchat kérdést tesznek fel a Bizottságnak. 

A Bizottság már korábban írásbeli választ adott a kérdésekre, 
Piebalgs biztos pedig szóban válaszolja meg az alább felsoroltak 
kiegészítő kérdéseit: 

1. kérdés Goebbels úr részéről a Haitinak nyújtott segélyek 
hatékonyságáról. 

3. kérdés Castex asszony részéről a 10. EFA félidős felülvizs
gálata tekintetében az egészségügyre irányuló támogatásokról. 

11. kérdés Striffler asszony részéről (Ponga úr helyett) a malária 
elleni küzdelemre irányuló 2010. évi cselekvési tervről, az egye
temes egészségügyi ellátásról és az egészségüggyel kapcsolatos 
millenniumi fejlesztési célokról. 

12. kérdés Neuser úr részéről az AKCS-országokban az egész
ségügyi személyzet hiányáról. 

13. kérdés Leinen úr részéről az AKCS-országokban árult hami
sított gyógyszerekről. 

17. kérdés Cashman úr részéről (Gurmai asszony helyett) a 
nemi kisebbségekkel szembeni megkülönböztetésről. 

18. kérdés Bearder asszony részéről (Aylward úr helyett) a 
fogyatékkal élőkkel kapcsolatos millenniumi fejlesztési célokról. 

22. kérdés Zimmer asszony részéről az AKCS–EU vízellátási 
rendszerről. 

5. kérdés Jäätteenmäki asszony részéről (Manders úr helyett) az 
AKCS-országokban a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre 
nyújtott EFA-finanszírozásról. 

29. kérdés Christensen úr részéről a KAP-ról és a verseny torzu
lásáról. 

30. kérdés Guerrero Salom úr részéről az éghajlatváltozás kere
tében a Bizottság gazdálkodási ágazat iránti kötelezettségválla
lásáról. 

23. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről a halászatnak 
a regionális halászati irányítószervezetek általi fenntartható 
irányításáról. 

6. kérdés Tirolien úr részéről a regionális stratégiai dokumen
tumról és a 2008–2013. közötti időszakra szóló regionális indi
katív programról (10. EFA). 

25. kérdés Mato Adrover úr részéről (Estaras Farragut asszony 
helyett) a Bizottság „Afrika és Európa összekapcsolása: a közle
kedési együttműködés megerősítése felé” című, 2009. júniusi 
közleményéről. 

32. kérdés Carvalho asszony részéről az EU külső atlanti régiói 
és a szomszédos AKCS-országok közötti stratégiai partnerségről. 

33. kérdés Ponga úr részéről a regionális együttműködésről – az 
AKCS-országok és az EU távoli országai között folytatott közös 
munkavégzés javításáról. 

14. kérdés Martin úr részéről a kétoldalú kereskedelmi megál
lapodásokban a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozá
sairól. 

15. kérdés Sargentini asszony részéről a migrációról. 

19. kérdés Gurmai asszony részéről a tájékoztatás és a kommu
nikáció szabadságáról. 

24. kérdés Kamar asszony (Kenya) részéről a nemzetközi terro
rizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködésről. 

4. kérdés Hall asszony részéről az Európai Fejlesztési Alap költ
ségvetésbe való beépítéséről.

HU C 193/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.7.16.



7. kérdés Imbarcaouane úr (Mali) részéről a „sebezhetőségi 
FLEX” mechanizmusról. 

26. kérdés Manders úr részéről a Közös Parlamenti Közgyűlés 
állandó eszközét képező választásmegfigyelő missziókról. 

34. kérdés Arif úr részéről a politikák fejlesztési célú koheren
ciájáról. 

2. kérdés Kaczmarek úr részéről a természeti csapásokhoz 
kapcsolódó uniós gyorsreagálási erőkről. 

9. kérdés Gahler úr részéről Bamakóban (Mali) az európai befek
tetők ingatlanaira irányuló jogszerűtlen kisajátítási kísérletekről. 

10. kérdés Toga úr részéről (Etiópia) Szomáliáról. 

16. kérdés Gomes asszony részéről a cabindai emberi jogi hely
zetről. 

20. kérdés Schmidt úr részéről Dawit Isaakról. 

21. kérdés Bundu úr (Sierra Leone) részéről Sierra Leone gyenge 
állami státuszának következményeiről. 

27. kérdés Schnellhardt úr részéről a Guineai Köztársaságban 
2010 júniusában tartandó választásokról. 

36. kérdés Rivasi asszony részéről a madagaszkári helyzetről 
szóló állásfoglalás nyomon követéséről. 

8. A Bizottság intézkedései az AKCS–EU Közös Parla
menti Közgyűlés Luandában (Angola) tartott 18. ülésén 
elfogadott állásfoglalások tekintetében 

Piebalgs biztos a Luandában (Angola) elfogadott állásfoglalások 
bizottsági nyomon követését kifejtő, korábban kiosztott doku
mentumra hivatkozik. 

ELNÖKÖL: MILUPI úr 

társelnök 

9. Vita a Bizottsággal – szólítás jelentkezés alapján 

Felszólalnak: Schmidt, Hoarau, William (Seychelle-szigetek), 
Manirakiza (Burundi), Deerpalsing (Mauritius), Carvalho, 

Gomes, Durant, Tirolien, Naib (Eritrea), Sylla (Mali), Martínez 
Martínez, Manders és Sall (Szenegál). 

A biztos válaszol az egyes képviselők által feltett kérdésekre. 

10. Regionális stratégiai dokumentumok 

A társelnök bejelenti, hogy a Közös Parlamenti Közgyűlés 
csütörtökön elfogadja a Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Keres
kedelmi Bizottság következtetéstervezeteit. 

A bizottság társelnökei előadást tartanak a regionális stratégiai 
dokumentumokról, amelyet az alábbi hat stratégiai doku
mentum társelőadóinak előadása követ: 

— Karib-térség: Jean-Marie úr (Saint Lucia) és Martin úr. 

— Kelet- és Dél-Afrika és az Indiai-óceán: William úr 
(Seychelle-szigetek) és Hoarau úr. 

— Dél-afrikai Fejlesztési Közösség: Mwansa úr (Zambia) és 
Mayer úr (Gahler úr helyett). 

— Közép-Afrika: Kaawa úr (Kongói Demokratikus Köztársaság) 
és Arif úr. 

— Nyugat-Afrika: Tambuwal úr (Nigéria) és Goerens úr (nincs 
jelen). 

— Csendes-óceáni térség: Vaipulu úr (Tonga) és Engel úr. 

Felszólalnak: Carvalho, Czarnecki, Hamatoukour (Kamerun), 
Hall, Nedelcheva, Guerrero Salom és Hoarau. 

A biztos válaszol a képviselők észrevételeire és kérdéseire. 

11. Országstratégiai dokumentumok 

Felszólalnak: Mporogomyi (Tanzánia) és Mugambe (Uganda). 

A biztos válaszol az egyes képviselők által feltett kérdésekre. 

(Az ülést 19.20-kor berekesztik.) 

Charles MILUPI és 

Louis MICHEL 
társelnökök 

Mohammed Ibn CHAMBAS és 

Luis Marco AGUIRIANO NALDA 
társfőtitkárok
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