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PRZEWODNICZĄCA: Glenys KINNOCK

Współprzewodnicząca

1. Zastępcy

Współprzewodnicząca zapowiedziała następujące zastępstwa:
van den Berg (za Bullmanna), Czarnecki (za Kozlíka), Fava (za
Rosatiego), Mauro (za Daula), Schröder (za Langendriesa) oraz
García-Margallo y Marfil (za Lópeza-Istúriza White'a).

2. Przyjęcie protokołu z porannej i popołudniowej sesji
w dniu 19 kwietnia (wtorek) oraz porannej sesji w
dniu 20 kwietnia (środa)

Protokół został przyjęty.

3. Debata o konsekwencjach tsunami z grudnia 2004 r.
dla krajów AKP oraz o środkach, jakie należy podjąć w
przyszłości

Współprzewodniczące wystosują do akredytowanych w Bruk-
seli ambasadorów państw dotkniętych tsunami list z wyrazami
współczucia ze strony WZP oraz w celu poinformowania o
stałym zainteresowaniu Zgromadzenia sytuacją w tych krajach.

4. Debata o sytuacji w Togo

Głos zabrali: Kpade (Togo), Gessesse (Etiopia), Akpovi (Benin),
Gahler, Bounkoulou (Kongo), Keita (Mali), Carlotti, Beda
(Sudan), Kembukusua (DRC), Nyassa (Kamerun), Aubert, Diallo
(obserwator, Parlament Wspólnoty Gospodarczej Afryki
Zachodniej, ECOWAS) oraz Malin (Komisja Europejska).

Współprzewodnicząca przypomniała posłom, że na zakoń-
czenie debaty nie jest przewidziana rezolucja.

5. Sprawozdania podsumowujące prace w ramach warsz-
tatów

— Valdis Dombrovskis — podsumowanie warsztatów o nego-
cjacjach w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym w
Afryce Zachodniej, regionie Karaibów i Pacyfiku;

— pan Bamba (Mali) — podsumowanie warsztatów w sprawie
pustynnienia i ratowania rzeki Niger;

— pan Diko (Mali) — podsumowanie warsztatów w sprawie
sektora bawełnianego w Mali.
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6. Głosowanie nad wnioskami w sprawie rezolucji
dotyczących sprawozdań trzech stałych Komisji

— Sprawozdanie w sprawie postępu, jakiego dokonano w
dziedzinie upowszechnienia szkolnictwa podstawowego
oraz równości płci w krajach AKP w kontekście Milenijnych
Celów Rozwoju (MDG) — Komisja Spraw Socjalnych i
Środowiska (ACP-EU 3752). Współsprawozdawcy: María
Elena Valenciano Martínez-Orozco i Donald Ramotar
(Gujana)

Przyjęto poprawki 1-6, 9, 10, 12 i 13. Rezolucję z popraw-
kami przyjęto jednomyślnie.

— Sprawozdanie w sprawie odbudowy po zakończeniu
konfliktów w krajach AKP (ACP-EU 3754) — Komisja ds.
Politycznych. Współsprawozdawcy: José Ribeiro e Castro i
Tomaz Salomão (Mozambik)

Przyjęto poprawki 1-13, 14 (z poprawką ustną) i 15. Rezo-
lucję z poprawkami przyjęto jednomyślnie.

— Sprawozdanie w sprawie podziału budżetu Europejskiego
Funduszu Rozwoju (ACP-EU 3686) — Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Finansów i Handlu

Przyjęto poprawki 1 i 2 (z poprawką ustną). Rezolucję z
poprawkami przyjęto jednomyślnie.

7. Głosowanie nad projektami pilnych rezolucji

— Projekt pilnej rezolucji w sprawie sytuacji w Sudanie (ACP-
EU 3777)

Przyjęto poprawkę 5. Rezolucję z poprawkami przyjęto
jednomyślnie

— Projekt pilnej rezolucji w sprawie sytuacji w regionie Afry-
kańskich Wielkich Jezior (ACP- EU 3778)

Przyjęto poprawki 1-3 i 5-7. Rezolucję z poprawkami przy-
jęto jednomyślnie

8. Deklaracja z Bamako w sprawie Milenijnych Celów
Rozwoju

Deklaracja została przyjęta przez aklamację.
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