
A 2010. MÁRCIUS 31-i, SZERDAI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

(2010/C 193/03) 

(Az ülést 9.10-kor nyitják meg.) 

ELNÖKÖL: MICHEL úr 

társelnök 

1. Paul Bunduku-Latha gaboni gazdasági, kereskedelmi, ipari 
és idegenforgalmi miniszter, az AKCS-tanács soros elnö
kének felszólalása 

Bunduku-Latha úr az AKCS-tanács nevében szólal fel. 

2. Angel Lossada spanyol külügyminiszter-helyettes, az EU 
Tanácsa soros elnökének felszólalása 

Lossada úr az EU Tanácsa nevében szólal fel. 

3. A Tanácshoz intézett kérdések órája 

Összesen nyolc kérdést tesznek fel az AKCS-tanácsnak. 

Bunduku-Latha úr a következő kérdésekre és kiegészítő kérdé
sekre válaszol: 

1. kérdés Toga úr részéről (Etiópia) Szomáliáról. 

2. kérdés Schmidt úr és Bearder asszony (nincs jelen) részéről 
Murray Watsonról és Patrick Amukhumáról. 

3. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről a kalóztevé
kenységek által érintett AKCS-országoknak nyújtott segítségről. 

4. kérdés Kaczmarek úr részéről a fegyveres konfliktusokban a 
nőkkel és a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális 
erőszakkal foglalkozó különleges képviselő kinevezéséről. 

5. kérdés Mato Adrover úr részéről az AKCS-országok és az EU 
külső régiói közötti regionális együttműködésnek az együtt
működési térségek létrehozása révén történő fokozásáról. 

6. kérdés Christensen úr részéről a bioüzemanyagokról. 

7. kérdés De Sarnez asszony részéről az AKCS–EU tárgyalá
sokban részt vevő regionális képviseletekről. 

8. kérdés Manders úr részéről az Afrikából az EU-ba vándorló 
fiatal labdarúgókról. 

A 4., 5. és 8. kérdés szerzői nincsenek jelen. 

Összesen huszonegy kérdést tesznek fel az EU Tanácsának. 

Lossada úr a következő kérdésekre és kiegészítő kérdésekre 
válaszol: 

14. kérdés Arif úr részéről a gazdasági partnerségi megállapo
dásokkal összefüggésben a pénzügyi szolgáltatások liberalizálá
sáról. 

9. kérdés Durant asszony részéről Haitiról. 

11. kérdés Zanicchi asszony részéről egy sürgős kérdésről, az 
eltűnt haiti gyermekek védelméről. 

19. kérdés Schnellhardt úr részéről a Szomália partjainál foly
tatott katonai műveletről. 

20. kérdés Schmidt úr és Bearder asszony (nincs jelen) részéről 
Murray Watsonról és Patrick Amukhumáról. 

13. kérdés Assarid úr részéről a Lisszaboni Szerződésről és a 
Cotonoui Megállapodásról. 

15. kérdés Castex asszony részéről az 5. millenniumi fejlesztési 
célról. 

22. kérdés William úr (Seychelle-szigetek) részéről az éghajlat
változásról és a szén-dioxid-kibocsátási célkitűzésekről. 

26. kérdés Ronzulli asszony részéről a digitális megosztott
ságról. 

27. kérdés Christensen úr részéről a bioüzemanyagokról. 

Lossada úr együttes választ ad a következő kérdésekre és kiegé
szítő kérdésekre: 

10. kérdés Jäätteenmäki asszony (nincs jelen) részéről az EU 
által a válsághelyzetekben tett válaszlépésekről és az ahhoz 
kapcsolódó koordinációról, valamint a 12. kérdés Tirolien úr 
részéről a polgári védelem európai eszközének létrehozásáról.
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17. kérdés Toga úr (Etiópia) részéről Szomáliáról és a 18. kérdés 
Kamar asszony (Kenya) részéről Szomáliáról. 

25. kérdés Mato Adrover úr részéről az EU külső régióit 
(Kanári-szigetek, Azori-szigetek és Madeira) és a szomszédos 
AKCS-országokat is magában foglaló „euro–afrikai–atlanti 
együttműködési térség” létrehozásáról, valamint a 29. kérdés 
Carvalho asszony részéről a külső régiók, az európai kontinens 
és a szomszédos harmadik országok közötti közlekedési össze
köttetésről. 

21. kérdés Leinen úr részéről az AKCS éghajlat-politikájáról és a 
23. kérdés Hall asszony részéről a koppenhágai éghajlatválto
zással foglalkozó konferencia (CoP15) utáni intézkedésekről. 

A 24., 28. és 16. kérdés szerzői nincsenek jelen, így kérdéseiket 
nem válaszolják meg. 

ELNÖKÖL: MILUPI úr 

társelnök 

4. Vita a Tanáccsal – szólítás jelentkezés alapján 

A Tanáccsal folytatandó nyílt vita megkezdése előtt Bunduku- 
Latha úr és Lossada úr beszámol a Cotonoui Megállapodás 
felülvizsgálatáról. 

Felszólalnak: Carvalho, Schmidt, Mitchell, Martin, Sall 
(Szenegál), William (Seychelle-szigetek), Straker (Saint Vincent 
és Grenadine-szigetek), Hamatoukour (Kamerun), Naib 
(Eritrea), Manirakiza (Burundi) és Deerpalsing (Mauritius). 

Bunduku-Latha úr és Lossada úr válaszol a felmerült kérdésekre. 

5. A szomáliai helyzet: vita (állásfoglalás nélkül) 

Boubacar Gaoussou Diarra, az Afrikai Unió szomáliai misszió
jának (AMISOM) vezetője és Mohamed Nur, Szomália ideiglenes 
parlamentjének elnöke nyilatkozatot tesznek. 

Felszólalnak: Kaczmarek, Naib (Eritrea), Castex, Toga (Etiópia), 
Michel, Assarid (Mali), Sargentini, Mugambe (Uganda), Callanan, 
Händel, Gitura (Kenya), Lisek és Rosa (Európai Bizottság). 

Abdullahi úr (Nigéria) felszólal a nigériai helyzettel kapcso
latban, és elítéli azt, hogy Líbia (Nigéria két részre bontására 
irányuló javaslatával) beavatkozik Nigéria szuverén állam 
ügyeibe. 

(Az ülést 12.50-kor berekesztik, majd 15.10-kor folytatják.) 

ELNÖKÖL: MILUPI úr 

társelnök 

Martínez Martínez úr kérésére a Közgyűlés egyperces néma 
csenddel fejezi ki együttérzését a 2010. március 29-én Moszk
vában történt bombatámadás áldozatai iránt. 

6. A gazdasági és szociális partnerek jelentése 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a regi
onális civil társadalom képviselőinek előadása. 

Jahier úr, az EGSZB AKCS–EU monitoring bizottságának elnöke 
és Kimera úr, az EGSZB monitoring bizottságának tagja tart 
előadást. 

Felszólalnak: Mporogomyi (Tanzánia), William (Seychelle- 
szigetek) és Durant. 

7. Gazdasági partnerségi megállapodások – jelenlegi 
helyzet: vita állásfoglalás nélkül 

Felszólalnak: Machado (Európai Bizottság), Hamatoukour 
(Kamerun), Schnellhardt, Sylla (Mali), Carvalho, Arif, Rinaldi, 
Sithole (Mozambik), Sargentini, Mporogomyi (Tanzánia), 
Sturdy, William (Seychelle-szigetek), Abdullahi (Nigéria), 
Zimmer, Tapsoba (Burkina Faso) és Malahoo Forte (Jamaica). 

8. A banánhelyzet – az EU és Latin-Amerika közötti 
banánegyezmény és annak hatása az AKCS-országok 
és az EU banántermelőire: vita (nyilatkozattal) 

Felszólalnak: Jean Marie (Saint Lucia), Owona Kono (Kamerun), 
Cologan (az Európai Banántermelők Szövetségének elnöke), 
Machado (Európai Bizottság), Mato Adrover, Tirolien, Rinaldi, 
Amon-Ago (Elefántcsontpart), Durant, Mugambe (Uganda), 
Sturdy, Straker (Saint Vincent és Grenadine-szigetek), Hoarau, 
Gahler, Malahoo Forte (Jamaica), Arif, Ponga és Ramotar 
(Guyana).
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ELNÖKÖL: MICHEL úr 

társelnök 

9. A legkülső régiók és ezek szerepe a regionális fejlesz
tésben: vita (állásfoglalás nélkül) 

A Közgyűlést tájékoztatják arról, hogy az elnökség AKCS-tagjai 
a közös állásfoglalásra irányuló indítvány tartalmáról szóló hatá
rozat meghozataláig részleteiben is megvizsgálják az indítványt. 

Felszólalnak: Casas (a Kanári-szigetek kormányának 
külkapcsolatokért felelős regionális minisztere), Laissy (Európai 

Bizottság), Owona Kono (Kamerun), Mato Adrover, Tirolien, 
William (Seychelle-szigetek), Alfonsi, Hoarau, Ponga, Martínez 
Martínez és Carvalho. 

10. 2. számú sürgős téma: A dél-szudáni béke megszilárdí
tásának támogatása 

Felszólalnak: Rosa (Európai Bizottság), Naib (Eritrea), Toga 
(Etiópia), Guerrero Salom, Gahler, Schmidt, Durant, Mugambe 
(Uganda), Händel, Mporogomyi (Tanzánia), Gurmai, 
Schnellhardt, Wlosowicz, Estaras Ferragut, Zanicchi, Hamdi 
(Szudán), Carvalho és Manamela (Dél-afrikai Köztársaság). 

(Az ülést 19.00-kor berekesztik.) 

Charles MILUPI és 

Louis MICHEL 
társelnökök 

Mohammed Ibn CHAMBAS és 

Luis Marco AGUIRIANO NALDA 
társfőtitkárok
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