
4. Przyjęcie projektu porządku dziennego (AKP-UE/
100.388)

Głos zabrali: Imbarcouane Assarid (Mali), Nirj Deva, Michael
Cashman, John Bowis, Maria Martens, Michael Gahler i Louis
Straker (Saint Vincent i Grenadyny).

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

5. Zatwierdzenie protokołu 15. sesji Wspólnego Zgroma-
dzenia Parlamentarnego AKP-UE (Dz.U. C 271 z
25.10.2008)

Protokół został zatwierdzony.

6. Komunikaty współprzewodniczących, w tym decyzje
podjęte na posiedzeniu Prezydium w dniu 24 listopada

Współprzewodnicząca przedstawiła decyzje podjęte na posie-
dzeniu Prezydium w dniu 24 listopada:

— debata na temat piractwa na wodach Somalii odbędzie się
na kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Politycznych w
lutym 2009 r.;

— kwestia diet członków AKP oraz różnych przepisów mają-
cych zastosowanie do dodatkowych płatności zostanie poru-
szona w przyszłym tygodniu na forum członków z ramienia
PE i AKP z komisarzem Louisem Michelem, jak również
zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Prezydium;

— podczas debaty nad umową o partnerstwie gospodarczym
zostanie poruszony temat bananów;

— Prezydium wyda oświadczenie w sprawie nieobecności urzę-
dującego przewodniczącego Rady UE na Wspólnym Zgro-
madzeniu Parlamentarnym (WZP);

— sekretariat rozpocznie przygotowania do misji obserwacyjnej
wyborów WZP w celu monitorowania europejskich
wyborów w Wielkiej Brytanii i jednym z państw członkow-
skich w czerwcu przyszłego roku;

— w tygodniu rozpoczynającym się 23 lutego 2009 r. odbę-
dzie się trzecie regionalne posiedzenie na Karaibach, pod
warunkiem otrzymania formalnego zaproszenia do dnia
10 grudnia;

— bezpośrednio po 18. sesji odbędzie się czwarte regionalne
posiedzenie w regionie zachodnioafrykańskim, w kraju
wyznaczonym przez członków z tego regionu;

— regionalne dokumenty strategiczne dla regionu AKP będą
rozpatrywane w ramach Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Handlu i Finansów, począwszy od jej kolejnego posiedzenia,
po zasięgnięciu opinii innych komisji w sprawach związa-
nych z odpowiednimi obszarami;

— sprawozdanie Prezydium na temat praw człowieka w obliczu
kary śmierci zostało przyjęte z poprawkami i zostanie prze-
kazane do wiadomości publicznej;

— sprawozdanie Prezydium na temat podmiotów niepublicz-
nych zostanie ukończone na kolejnym posiedzeniu
Prezydium;

— 17. sesja odbędzie się w Pradze (Czechy) w dniach
6–9 kwietnia 2009 r., natomiast 18. sesja odbędzie się w
Luandzie (Angola) w dniach 30 listopada–3 grudnia 2009 r.

Zgromadzenie przychyliło się do wniosku UEMOA (Unii Gospo-
darczej i Walutowej Zachodniej Afryki) o przyznanie statusu
obserwatora.

Współprzewodnicząca przedstawiła plan wydarzeń społecznych
na dany tydzień i plan trzech warsztatów, które odbędą się w
środę po południu. Wyjaśniła także szczegółowo system przy-
dzielania czasu na wystąpienia.

Współprzewodnicząca ogłosiła następujące terminy:

— termin zgłaszania poprawek do projektów rezolucji zawar-
tych w sprawozdaniach przedstawianych przez stałe komisje
upływa we wtorek 25 listopada o godz. 18.00;

— termin zgłaszania poprawek do wniosków o poddanie rezo-
lucji i innych projektów rezolucji w trybie pilnym pod
głosowanie upływa w środę 26 listopada o godz. 12.00;

— termin kierowania pisemnych pytań dotyczących metod
głosowania upływa w czwartek 27 listopada o godz. 18.00.

7. Sprawozdanie Wavena Williama (Seszele) i Anne Van
Lancker

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu
(AKP-UE/100.300/08/fin.) w sprawie skuteczności
pomocy i określenia publicznej pomocy rozwojowej

Waven William (Seszele) i Anne Van Lancker przedstawili
sprawozdanie.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Netty Baldeh (Gambia),
Danutė Budreikaitė, Kumaree Rajeshree Deerpalsing (Mauritius),
Nirj Deva, Margaret Kamar (Kenia), Alma Oumarou (Niger),
Maria Martens, Dariusz Rosati, Garang Deng Dekuek (Sudan),
Vittorio Agnoletto, Everistus Jean-Marie (Saint Lucia), Margie
Sudre, Donald Ramotar (Gujana) i Alexander Baum (Komisja
Europejska).

Waven William (Seszele) i Anne Van Lancker podsumowali
debatę.

8. Sprawozdanie Any Rity Sithole (Mozambik) i Liama
Aylwarda

Komisja Spraw Społecznych i Środowiska Naturalnego
(AKP-UE/100.247/08/fin.) w sprawie społecznych
konsekwencji pracy dzieci i strategii zwalczania pracy
dzieci

Ana Rita Sithole (Mozambik) i Liam Aylward przedstawili
sprawozdanie.

Głos zabrali: John Bowis, Jutta Haug, Olle Schmidt, Imbarcouane
Assarid (Mali), Genowefa Grabowska, Alma Oumarou (Niger),
Ljudmila Novak, Garang Deng Dekuek (Sudan), Waven William
(Seszele), Nirj Deva, Zuzana Roithova, Madeleine Jouye de
Grandmaison i Alexander Baum (Komisja Europejska).

Ana Rita Sithole (Mozambik) i Liam Aylward podsumowali
debatę.
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