
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z CZWARTKU, 24 LISTOPADA 2005 R.

(2006/C 136/04)

(Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.15)

PRZEWODNICTWO OBRAD Glennys KINNOCK

Współprzewodnicząca

1. Zastępcy

Współprzewodnicząca ogłosiła następujące zastępstwa: van den
Berg (za Bullmana), Bushill-Matthews (za Lópeza-Istúriza
White'a), Goebbels (za Rosatiego), Hutchinson (za Grabowską),
Purvis (za Sartoriego), Schröder (za Coelho) oraz Zaleski (za
Langendriesa).

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń z czwartku, 23 listo-
pada 2005 r. rano i po południu

Protokoły zostały przyjęte.

3. Sprawozdanie z działalności partnerów gospodarczych
i społecznych

Głos zabrał: Vever (Komitet nadzoru AKP-UE)

4. Zwięzłe sprawozdania na temat warsztatów

— J. Schröder — „Osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju w zakresie
zdrowia poprzez badania i rozwój”,

— Prescod (Barbados) — „Chronić środowisko: ekoturystyka i
odnawialne źródła energii”,

— Jardim Fernandes — „Rybołówstwo oraz przetwórstwo
rybne: polityka Unii Europejskiej i normy europejskie”.
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Współprzewodnicząca

5. Debata (bez rezolucji) na temat imigracji do Unii Euro-
pejskiej, włącznie z przedstawieniem deklaracji zgro-
madzenia parlamentarnego AKP

Assarid Imbarcaouane (Mali) przedstawiła deklarację.

Głos zabrali: Aimo (Papua Nowa Gwinea), Thomas (Saint-
Vincent-i-Grenadyny), Akpovi (Benin), Sebetela (Botswana), van
den Berg, Osei-Prempeh (Ghana), Martínez Martínez, Ramotar
(Gujana) oraz przewodnicząca.

Decyzja: kwestia odesłana do Komisji Spraw Politycznych,
która zadecyduje o ewentualnym opracowaniu sprawozdania.

(Posiedzenie, zawieszone o 10.20, zostało wznowione o 10.33)

6. Głosowanie nad projektami rezolucji zawartymi w
sprawozdaniach trzech komisji stałych oraz nad projek-
tami rezolucji pilnych

— Sprawozdanie na temat roli parlamentów krajowych we
wprowadzaniu w życie Porozumienia z Kotonu — Komisja
Spraw Politycznych (AKP-UE 3760/05/wersja ostateczna)

Współsprawozdawcy: Bawa Bwari Abubakar (Nigeria) oraz
Mauro Zani

Przyjęto poprawki nr 1, 2, 3 i 7. Rezolucja w swojej zmie-
nionej postaci została przyjęta jednogłośnie.

— Sprawozdanie na temat przyczyn i skutków katastrof natu-
ralnych — Komisja Spraw Społecznych i Środowiska Natu-
ralnego (AKP-UE 3802/05/wersja ostateczna)

Współsprawozdawcy: Barry Faure (Seszele) oraz Fiona Hall

Przyjęto poprawki od 1 do 6 oraz 7, zmienioną przez
poprawkę ustną. Rezolucja w swojej zmienionej postaci
została przyjęta jednogłośnie.

— Projekt rezolucji pilnej w sprawie sytuacji w Afryce Zachod-
niej (AKP-UE 3832/05/wersja ostateczna)

Głos zabrali: M.-A. Carlotti oraz M. Gahler (w kwestii
porządkowej)

Przyjęto poprawki nr 1, 4 (1. część), 6 (2. część), poprawkę
ustną do ustępów 8 i 9 (1. część:) przyjęta, 2. część: skreślono
część zdania i 3. część: przyjęta. Rezolucja w swojej zmienionej
postaci została przyjęta jednogłośnie przy jednym głosie
wstrzymującym się.
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— Projekt rezolucji pilnej w sprawie rejestracji, oceny i udzie-
lania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH) (AKP-UE
3833/05/wersja ostateczna)

Przyjęto poprawkę nr 1. Rezolucja w swojej zmienionej
postaci została przyjęta przy dwóch głosach przeciw.
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