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PRZEWODNICZĄCA: Glenys KINNOCK

Współprzewodnicząca

1. Zastępcy

Współprzewodnicząca zapowiedziała następujące zastępstwa:
Mauro (za Daula), Schröder (za Langendriesa), van den Berg (za
Bullmanna), Pistelli (za Buska), Morgantini (za Wurtza) i R.
Czarnecki (za Kozlíka).

2. Zagadnienie pilne 2: Sytuacja w regionie Wielkich
Jezior Afrykańskich

Współprzewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku
obrad i rozpoczęcie ich od debaty nad pilnym zagadnieniem
dotyczącym regionu Afrykańskich Wielkich Jezior. Zgroma-
dzenie wyraziło na to zgodę.
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Głos zabrali: Berend, Dinyando (Namibia), van den Berg, Nahi-
mana (Burundi), Whitehead, Bawa Bwari (Nigeria), Van Hecke,
Osei-Prempeh (Ghana), Aubert, Lutundula (Demokratyczna
Republika Kongo), Morillon, Bounkoulou (Republika Kongo),
Valenciano Martínez-Orozco, Polisi (Rwanda) i Sjöstedt.
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3. Oświadczenie pana de Sousa (Angola) w sprawie
wybuchu epidemii gorączki krwotocznej Marburga w
Angoli

Pan de Sousa (Angola) złożył oświadczenie w sprawie wybuchu
epidemii gorączki krwotocznej Marburga w Angoli. Zgroma-
dzenie zdecydowało, że obie współprzewodniczące wystosują
list do władz Angoli z wyrazami troski, współczucia i solidar-
ności ze strony Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego.

4. Oświadczenie Louisa Michela, komisarza odpowiedzial-
nego za rozwój i pomoc humanitarną

Louis Michel przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej w
sprawie polityki rozwojowej UE, zwłaszcza odnośnie do Mile-
nijnych Celów Rozwoju, finansowania rozwoju, Porozumienia
z Kotonu i oświadczenia w sprawie polityki rozwoju.

5. Tura pytań — Komisja — Louis Michel

Louis Michel odpowiedział na piśmie na 18 pytań adresowa-
nych do Komisji, leżących w sferze jego kompetencji.

Louis Michel odpowiedział na następujące pytania dodatkowe:

— Pytanie nr 2 zadane przez pana Daviesa (Republika Połud-
niowej Afryki) w sprawie możliwej pandemii grypy

— Pytanie nr 3 zadane przez Phillipa Whiteheada w sprawie
sierot i dzieci będących w szczególnie trudnej sytuacji
żyjących z HIV/AIDS

— Pytanie nr 15 zadane przez Fionę Hall w sprawie REACH i
krajów rozwijających się

— Pytanie nr 9 zadane przez Jonasa Sjöstedta w sprawie
dialogu politycznego

— Pytanie nr 12 zadane przez Johana van Hecke w sprawie
porozumień pokojowych

— Pytanie nr 10 zadane przez Miguela Angela Martínez
Martínez w sprawie podpisania Porozumienia z Kotonu
przez Kubę

— Pytanie nr 11 zadane przez Johna Bowisa, zastępującego
Nirjego Devę w sprawie Charlesa Taylora

— Pytanie nr 13 zadane przez pana Weldegiorgisa (Erytrea) w
sprawie granicy Erytrei z Etiopią

— Pytanie nr 26 zadane przez Anę Marię Gomes w sprawie
Sudanu

— Pytanie nr 20 zadane przez panią Hay Webster (Jamajka) w
sprawie reformy reżimu cukrowego UE.

6. Kroki podjęte przez Komisję w związku z rezolucjami
przyjętymi podczas 8. sesji Wspólnego Zgromadzenia
Parlamentarnego AKP-UE w Hadze

Louis Michel nawiązał w swoim oświadczeniu do dokumentu
w formie pisemnej dotyczącego dalszego postępowania w
sprawie rezolucji przyjętych podczas 8. sesji Wspólnego Zgro-
madzenia Parlamentarnego w Hadze. Oświadczył, że jego
służby dostarczą w formie pisemnej dodatkowe informacje,
które mogą być potrzebne w związku z debatą. Oświadczył
także, że Komisja dostarczy Wspólnemu Zgromadzeniu Parla-
mentarnemu informacje na temat kroków podjętych przez
Komisję w związku z rezolucjami, które zostaną podjęte
podczas 9. sesji.

7. Debata z udziałem Komisji — Louis Michel

Głos zabrali: Amadou Top (Gwinea), Akpovi (Benin), Bowis,
Amon-Ago (Wybrzeże Kości Słoniowej), Bawa Bwari (Nigeria),
Martínez Martínez, Issoufou (Niger), Mannah (Liberia), François
(St Lucia), Joan i Mari, Bullen (St Kitts i Nevis), Bereaux
(Trynidad i Tobago), Reyes (Dominikana), Morgantini, Welde-
giorgis (Erytrea), Kaminski, Kamuntu (Uganda), Gahler, Zani,
Metsing (Lesoto), Callanan, Sebetela (Botswana), Davies (RPA),
Gomes, Safuneituga (Samoa), Anggo (Papua Nowa Gwinea),
Mayer i Michel.
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Współprzewodnicząca udzieliła głosu obserwatorowi, panu
Polanco (Kuba), na podstawie art. 4 ust. 4 Regulaminu.

(Posiedzenie zawieszono o godz. 13.05 i wznowiono o godz. 15.11)
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8. Oświadczenie Jeana-Louisa Schiltza, ministra współ-
pracy i pomocy humanitarnej (Luksemburg), urzędują-
cego przewodniczącego Rady UE

Jean-Louis Schiltz złożył oświadczenie w imieniu Rady UE.

9. Oświadczenie Victora Borgesa, ministra spraw zagra-
nicznych (Republika Zielonego Przylądka), urzędują-
cego przewodniczącego Rady AKP

Victor Borges złożył oświadczenie w imieniu Rady AKP.

10. Tura pytań — Rada

Radzie AKP zadano cztery pytania.

Victor Borges odpowiedział na następujące pytania oraz
pytania dodatkowe:

Pytanie nr 1 zadane przez Johna Bowisa w sprawie doku-
mentów dotyczących strategii poszczególnych krajów oraz
pytanie dodatkowe;

Pytanie nr 2 zadane przez panią Carlotti w sprawie przyjęcia
ustaleń w zakresie dialogu politycznego: kroki podjęte w
związku z rezolucją przyjętą przez Wspólne Zgromadzenie
Parlamentarne AKP-UE;

Pytanie nr 3 zadane przez pana Daviesa (RPA) w sprawie
potencjalnych skutków wprowadzenia REACH oraz pytanie
dodatkowe;

Autor pytania nr 14 był nieobecny.

Radzie UE zadano czternaście pytań.

Jean-Louis Schiltz odpowiedział na następujące pytania oraz
pytania dodatkowe:

Pytanie nr 9 zadane przez pana Daviesa (RPA) w sprawie Mile-
nijnych Celów Rozwoju oraz pytanie dodatkowe;

Pytanie nr 10 zadane przez Vittorio Emanuele Agnoletto w
sprawie umorzenia zadłużenia krajów rozwijających się oraz
pytanie dodatkowe;

Pytanie nr 16 zadane przez Phillipa Whiteheada w sprawie
ograniczania EFR oraz pytanie dodatkowe;

Pytanie nr 18 zadane przez Glenys Kinnock w sprawie alterna-
tywy dla umów o partnerstwie gospodarczym oraz pytanie
dodatkowe;

Pytanie nr 11 zadane przez Jonasa Sjöstedta w sprawie dialogu
politycznego oraz pytanie dodatkowe;

Pytanie nr 4 zadane przez pana Weldegiorgisa (Erytrea) w
sprawie pokoju, rozwoju i Kotonu oraz pytanie dodatkowe;

Pytanie nr 5 zadane przez region karaibski w sprawie rozwoju
turystyki AKP;

Pytanie nr 7 zadane przez Johana Van Hecke w sprawie
poparcia dla zjednoczonej armii kongijskiej;

Pytanie nr 8 zadane przez Miguela Angela Martínez Martíneza
w sprawie podpisania Porozumienia z Kotonu przez Kubę;

Pytanie nr 6 zadane przez Maríę Elenę Valenciano Martínez-
Orozco w sprawie dyskryminacji noworodków poczętych
wskutek gwałtów w Darfurze;

Pytanie nr 12 zadane przez pana Faure (Seszele) w sprawie
podejścia opartego na prawach człowieka w pracy rozwojowej:
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyj-
nych (ICSID) nr sprawy ARB/02/14 między CDC Group PLC
(Wielka Brytania) a Seszelami;

Autorzy pytań nr 15, 17 i 13 byli nieobecni.

Współprzewodnicząca poinformowała o wyborze nowego
papieża, Benedykta XVI.

11. Debata z udziałem Rady

Głos zabrali: Lulling, Kamuntu (Uganda), Martínez Martínez,
Sebetela (Botswana), Borges, Oumarou (Niger), Akpovi (Benin),
Borges i Schiltz.
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12. Raport Petera Mandelsona, członka komisji odpowie-
dzialnego za handel zagraniczny, o postępach w spra-
wach negocjacji dotyczących umów o partnerstwie
gospodarczym (bez rezolucji)

Pan Mandelson wygłosił oświadczenie.

13. Ciąg dalszy punktu 5. — pan Mandelson

Pan Mandelson odpowiedział na następujące pytania dodat-
kowe:

— Pytanie nr 14 zadane przez pana Metsing (Lesoto) w
sprawie reguł pochodzenia EBA

— Pytanie nr 16 zadane przez Marie-Hélène Aubert w sprawie
środków liberalizacji umów o partnerstwie gospodarczym

— Pytanie nr 18 zadane przez Margrietusa van den Berga,
zastępującego Alexandrę Dobolyi, w sprawie Singapuru
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