
4. Przyjęcie projektu porządku dziennego (AKP-UE/
100.185)

Głos zabrał: Assarid Imbarcaouane (Mali)

Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie wynika-
jącej z niniejszego protokołu.

Współprzewodniczący poinformował o praktycznych ustale-
niach dotyczących organizacji warsztatów.

Glenys Kinnock została poproszona o zdanie sprawozdania na
temat decyzji podjętych na posiedzeniu Prezydium w dniu
18 listopada (niedziela) w sprawie:

— zezwolenia na sporządzenie przez komisje stałe następują-
cych sprawozdań:

— Komisja Spraw Politycznych: ochrona ludności cywilnej
podczas misji pokojowych ONZ i organizacji regional-
nych

— Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu:
skuteczność pomocy i definicja pomocy publicznej na
rzecz rozwoju

— Komisja Spraw Społecznych i Środowiska: sprawozdanie
w sprawie skutków zjawiska pracy dzieci i środków
niezbędnych do walki z tym problemem

— zezwolenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i
Handlu na rozpoczęcie prac nad analizą regionalnych doku-
mentów strategicznych krajów AKP

— zezwolenia na organizację regionalnego posiedzenia WZP w
Windhuk (Namibia) z udziałem 15 członków WZP z krajów
należących do Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej
(SADC), 15 posłów do PE i dwóch współprzewodniczących,
które zostanie poprzedzone misją rozpoznawczą na Seszele
w sprawie sektora tuńczyka

— powołania grupy redakcyjnej, w której skład wejdzie po
jednym przedstawicielu z każdej z pięciu grup politycznych i
z każdego z pięciu regionów AKP, a także współprzewodni-
czący, w celu omówienia deklaracji z Kigali w sprawie
handlu. Po uzgodnieniu jej treści deklaracja zostanie przyjęta
jednomyślnie po głosowaniach w dniu 22 listopada.

Współprzewodniczący poinformował o wydarzeniach kultural-
nych, które zaplanowano na bieżący tydzień. Przedstawił
również szczegóły dotyczące sposobu przydzielania czasu
wystąpień.

Głos zabrał: Assarid Imbarcaouane (Mali)

Współprzewodniczący ogłosił następujące terminy:

— składanie poprawek do projektów rezolucji zawartych w
sprawozdaniach złożonych przez komisje stałe: 19 listopada,
poniedziałek, godz. 18.00;

— składanie poprawek do rezolucji kompromisowych: 20 listo-
pada, wtorek, godz. 15.00;

— pytania dotyczące sposobów głosowania: 21 listopada,
środa, godz. 18.00 (na piśmie).

5. Zatwierdzenie protokołu 13. sesji Wspólnego Zgroma-
dzenia Parlamentarnego AKP-UE (Dz.U. C 254 z
26.10.2007)

Głos zabrał: Netty Baldeh (Gambia)

Decyzja: Odnotowano obecność Netty'ego Baldeha (Gambia).

Protokół został zatwierdzony.

6. Zagadnienie pilne nr 1: klęski żywiołowe w państwach
AKP: finansowanie ze środków UE gotowości (EFR) i
pomocy w razie klęsk (ECHO)

Współprzewodniczący przedstawił zagadnienie.

Głos zabrali: Rolf Berend, Assarid Imbarcaouane (Mali), Geno-
wefa Grabowska, Errol Humphrey (Barbados), Fiona Hall,
p. William (Seszele), Mikel Irujo Amezaga, Alice Nzomukunda
(Burundi), John Bowis, Teshoma Toga (Etiopia), Thijs Berman,
p. Miguel (Mozambik), Catherine Neris, Joseph Mugambe
(Uganda), Achille Tapsoba (Burkina Faso), Esmond Reid
(Jamajka), Manuel Jimenez (Republika Dominikańska), Evelyn B.
Cheron (Haiti), Donald Ramotar (Gujana), Nita Deerpalsing
(Mauritius) i Alexander Baum (Komisja Europejska).

7. Sprawozdanie Timothy'ego Harrisa (Saint Kitts i Nevis)
i Astrid Lulling w sprawie wpływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ) na państwa Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP-UE/100.126/07/wersja
ostateczna)

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu

Astrid Lulling i Boyce Sebetela (Botswana), zastępujący Timothy-
'ego Harrisa (Saint Kitts i Nevis), przedstawili głównie wnioski
przyjęte w sobotę 17 listopada przez Komisję Rozwoju Gospo-
darczego, Finansów i Handlu.

Głos zabrali: Rolf Berend, Issoufou Mahamadou (Niger), Assarid
Imbarcaouane (Mali), Alain Hutchinson, p. William (Seszele),
Frithjof Schmidt, Marthe Amon-Ago (Wybrzeże Kości
Słoniowej), Mikel Irujo Amezaga, p. Danata (Kamerun), Christa
Klaß, p. Waziri (Nigeria) i Alexander Baum (Komisja Euro-
pejska).

Astrid Lulling i Boyce Sebetela (Botswana) ustosunkowali się do
kwestii podniesionych w trakcie debaty.

8. Sytuacja w Somalii

Debata (bez rezolucji)

Współprzewodniczący przedstawił zagadnienie.

Głos zabrali: Assarid Imbarcaouane (Mali), John Bowis, Omar
Abdi Said (Dżibuti), Alain Hutchinson, p. Kahende (Kenia),
Marie-Hélène Aubert, Joseph Mugambe (Uganda), p. Nair
(Erytrea), Teshoma Toga (Etiopia) i Alexander Baum (Komisja
Europejska).

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.25)
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