
4. Przyjęcie projektu porządku dziennego (AKP-UE/
100.210)

Głos zabrali: Nirj Deva, Maria Martens, Miguel Ángel Martínez
Martínez, współprzewodnicząca Kinnock, współprzewodniczący
Rasmussen i Denis Polisi (Rwanda).

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

5. Zatwierdzenie protokołu 14. sesji Wspólnego Zgro-
madzenia Parlamentarnego AKP-UE (Dz.U. C 58 z
1.3.2008)

Protokół został zatwierdzony.

6. Komunikaty współprzewodniczących, w tym decyzje
podjęte na posiedzeniu Prezydium w dniu 16 marca

Współprzewodnicząca przedstawiła decyzje podjęte na posie-
dzeniu Prezydium w dniu 16 marca:

— rozpatrzenia drugiego zagadnienia pilnego dotyczącego
sytuacji w Czadzie w toku debaty z rezolucją (w drodze
głosowania);

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

— Komisja Spraw Politycznych: wyzwania stojące na drodze
demokratycznego pogodzenia różnic etnicznych, kultu-
ralnych i religijnych w krajach AKP i UE;

— Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu:
stan aktualny umów o partnerstwie gospodarczym i ich
ewentualny wpływ na kraje AKP;

— Komisja Spraw Społecznych i Środowiska: społeczne i
środowiskowe oddziaływanie zmian klimatu;

— zezwolenia współprzewodniczącym na wzięcie udziału w
spotkaniach na wysokim szczeblu, gdzie reprezentować będą
WZP w oczekiwaniu na przyjęcie ostatecznej wersji tekstu
na przyszłym posiedzeniu Prezydium;

— zorganizowania misji obserwacji wyborów WZP do Angoli
w dniach 5 i 6 września 2008 r. w odpowiedzi na zapro-
szenie UE do wysłania takiej misji;

— zorganizowania pierwszego posiedzenia regionalnego WZP
w Windhoek finansowanego ze środków Parlamentu Euro-
pejskiego (a nie ze środków EFR);

— przyjęcia propozycji Vanuatu dotyczącej zorganizowania
tam posiedzenia regionalnego tuż po 16. sesji w Port
Moresby;

— skierowania do prezydenta Burundi i do rzecznika Zgroma-
dzenia Narodowego pisma potępiającego niedawne ataki na
polityków opozycji oraz wzywającego do zagwarantowania
im bezpieczeństwa;

— zwrócenia się do służb prawnych PE i AKP, aby dostarczyły
opinii prawnych na temat możliwości ponownych negocjacji
po rozpoczęciu realizacji umów o partnerstwie gospodar-
czym;

— skierowania do komisarza Mandelsona pisma wyrażającego
ubolewanie w związku z jego regularną nieobecnością na
debatach WZP poświęconych umowom o partnerstwie
gospodarczym oraz przesłania kopii tego pisma przewodni-
czącemu Barroso.

Współprzewodnicząca ogłosiła, że warsztaty odbędą się dnia
19 marca, powitała obserwatorów ze Zgromadzenia Ustawoda-
wczego Afryki Wschodniej, ogłosiła terminy składania
poprawek do sesji i wyjaśniła system przydzielania czasu na
wystąpienia.

Głos zabrali: José Ribeiro e Castro i Ana Maria Gomes.

7. Aktualne stanowisko w negocjacjach w sprawie umów
o partnerstwie gospodarczym (EPA) oraz działania
podejmowane w następstwie deklaracji z Kigali: debata
(bez rezolucji)

Współprzewodnicząca wygłosiła krótkie wprowadzenie do
zagadnienia i wyraziła ubolewanie w związku z nieobecnością
na debacie europejskiego komisarza ds. handlu.

Głos zabrali: Peter Maertens (Komisja Europejska), Errol
Humphrey (Barbados), Valdis Dombrovskis, Marisa Dalrymple-
Philibert (Jamajka), Alain Hutchinson, Mohamed Ali (Etiopia),
Ratu Tui Cavuilati (Fidżi), Fiona Hall, J. Sithole (RPA), Bernadette
Lahai (Sierra Leone), Gabriele Zimmer, Netty Baldeh (Gambia),
Cellou Dalein Diallo (Gwinea), Olle Schmidt, Kumaree Rajeshree
Deerpalsing (Mauritius), Maria Martens, Imbarcouane Assarid
(Mali), Josep Borrell Fontelles, Waven William (Seszele), Garang
Deng Dekuek (Sudan), Horst Schnellhardt, Hashimu Abdullahi
(Nigeria), i Idrissa Seck (Senegal).

Peter Maertens (Komisja Europejska) ustosunkował się do uwag.

8. Opinie parlamentów AKP w sprawie 10. okresu progra-
mowania EFR i krajowych dokumentów strategicznych
AKP: debata (bez rezolucji)

Współprzewodnicząca przedstawiła zagadnienie.

Bernadette Lahai (Sierra Leone) i Imbarcouane Assarid (Mali)
zdali sprawozdanie z dyskusji, które odbyły się w ich parlamen-
tach krajowych.

Głos zabrali: Toke Talagi (Niue), Netty Baldeh (Gambia), Tomas
Baum (Komisja Europejska) i Alma Oumarou (Niger).

9. Międzynarodowy Trybunał Karny: debata (bez
rezolucji)

Współprzewodnicząca przedstawiła zagadnienie.

Głos zabrali: Olivia Swaak-Goldman (biuro prokuratora MTK),
David Donat Cattin (Parliamentarians for Global Action),
Hans-Peter Mayer, Jo Leinen, Louis Straker (Saint Vincent i
Grenadyny), Garang Deng Dekuek (Sudan), Nirj Deva, Imbar-
couane Assarid (Mali), Manuel Jimenez (Republika Domini-
kańska), Ana Maria Gomes, Bernadette Lahai (Sierra Leone),
Miguel Ángel Martínez Martínez i Cyprian Awudu Mbaya
(Kamerun).
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