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PRZEWODNICZĄCY: PAN SARDJOE

Współprzewodniczący

1. Zastępcy

Współprzewodniczący zapowiedział następujące zastępstwa:
Pomes (w zastępstwie za Lopez-Isturiz White'a), Hybaskova (w
zastępstwie za Roithovą), Badía i Cutchet (w zastępstwie za
Pleguezuelosa Aguilara), Bushill-Matthews (w zastępstwie za
Sturdy'ego) oraz van den Berg (w zastępstwie za Dobolyia).

2. Kontynuacja debaty w sprawie sprawozdania pana
Sanga (Wyspy Salomona) i pana Bowisa, dotyczącego
„Pomocy i bezpieczeństwa żywnościowego w krajach
AKP”, Komisja Spraw Socjalnych i Środowiska Natural-
nego (AKP-UE 3692/04)

— Oświadczenie pana Carla B. Greenidge'a, Dyrektora
Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i
Wiejskiej AKP-UE

Debata w sprawie sprawozdania pana Sanga i pana Bowisa
została wznowiona.

Następujące osoby zabrały głos: Straker (St. Vincent i Grena-
dyny), Dem (Gambia), Rawiri (Gabon), Malin (Komisja); w
imieniu pana Sangi, współsprawozdawcy, i pana Bowisa,
współsprawozdawcy, głos zabrali: Greenidge, Metsing (Wyspy
Salomona).

3. Sprawozdanie z działalności partnerów gospodarczych
i społecznych

Pan Mantovani złożył sprawozdanie z seminarium regional-
nego AKP-UE skupiającego partnerów gospodarczych i społecz-
nych, które odbyło się na Wyspach Fidżi w dniach 18 - 20
października 2004 r.

4. Przyjęcie protokołu z porannej i popołudniowej sesji
w dniu 24 listopada 2004 r., środa.

Protokół został przyjęty.

5. Podsumowanie przez sprawozdawców prac w ramach
warsztatów

— Pan Metsing (Lesotho) – podsumowanie warsztatów
„Zdrowie”.

— Pan van den Berg — podsumowanie warsztatów „Architek-
tura i urbanistyka, w tym mieszkania socjalne”.

— Pan Gahler — podsumowanie warsztatów „Port w Rotter-
damie”.

PRZEWODNICZĄCY: PAN GAHLER

Wiceprzewodniczącyt

Następujące osoby zabrały głos: Metsing (Lesotho), van den
Berg i Gahler.

PRZEWODNICZĄCA: PANI KINNOCK

Współprzewodnicząca

6. Oświadczenie pani Carol Bellamy, Dyrektor Generalnej
UNICEFu, w 15. rocznicę przyjęcia Konwencji Praw
Dziecka

Współprzewodnicząca powitała serdecznie Panią Dyrektor
Generalną UNICEFu.

Pani Bellamy złożyła oświadczenie w imieniu UNICEFu.

Następujące osoby zabrały głos: Conteh (Sierra Leone), Deva,
Kamuntu (Uganda), van den Berg, Abdoul Mahmud (Sudan),
Humphrey (Barbados), Bowis i Gomes.

Pani Bellamy udzieliła odpowiedzi mówcom.

1. Głosowanie nad propozycją zmiany Regulaminu

Propozycja zmiany Regulaminu została jednogłośnie przyjęta.

8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie rezolucji
dotyczących sprawozdań Komisji I i Komisji II

— APP/3689 w sprawie dialogu politycznego AKP-UE (art. 8
Umowy z Kotonu) – przyjęty jednomyślnie

— APP/3692 w sprawie pomocy i bezpieczeństwa
żywnościowego w krajach AKP – przyjęty jednomyślnie z 7
poprawkami

— APP/3732/COMP w sprawie sytuacji w Darfurze — przyjęty
jednomyślnie

— APP/3733/COMP w sprawie szkód wyrządzonych prze
cyklony w rejonie Karaibów — przyjęty jednomyślnie.

9. Sprawy różne

Pan Berhane Gebre-Christos (Etiopia) oraz pan Aldebrhan
Weldegiorgis (Erytrea) złożyli oświadczenie w sprawie
stosunków między Etiopią i Erytreą.

Współprzewodnicząca powiadomiła, że zaproponowano
odwrócenie porządku sesji, tak by sesja wiosenna odbywała się
każdego roku w UE. Propozycja ta zostanie rozpatrzona w
terminie późniejszym.

W imieniu Przewodniczącego Parlamentu Mali oraz malaj-
skiego rządu, pan Imbarcaouane (Mali) podziękował Zgroma-
dzeniu za przyjęcie zaproszenia do zorganizowania 9. sesji
Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w Mali.
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