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5.  Zatwierdzenie protokołu posiedzenia  XVI  sesji 
Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
(Dz.U. C 61 z 16.3.2009)

Protokół został zatwierdzony.

6.  Komunikaty współprzewodniczących wraz z  decyzja
mi podjętymi podczas posiedzenia Prezydium w  dniu
5 kwietnia 2009 r.

Współprzewodnicząca poinformowała o decyzjach przyjętych na 
posiedzeniu Prezydium w dniu 5 kwietnia 2009 r.:

— zezwolić na sporządzenie następujących sprawozdań przez 
komisje stałe:

— Komisja Spraw Politycznych: rola wolnych  i  niezależ
nych mediów 

— Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów  i  Handlu: 
decyzja w sprawie tematu następnego sprawozdania zo
stanie podjęta na posiedzeniu komisji we 
wrześniu 2009 r. 

— Komisja Spraw Socjalnych  i  Środowiska Naturalnego: 
społeczny wpływ światowego kryzysu 

— zatwierdzić sprawozdanie w sprawie misji rozpoznawczej na 
Karaiby, która odbyła się w 2008 r. oraz opublikować je na 
stronie internetowej WZP; 

— przyjąć sprawozdanie w  sprawie podmiotów niepaństwo
wych, opublikować je na stronie internetowej WZP oraz 
wdrożyć zalecenia od września 2009 r.; 

— odwołać misję WZP obserwacji wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w czerwcu 2009 r.; 

— rozpocząć przygotowania do czwartego posiedzenia 
regionalnego w  Burkina Faso w  dniach
28-30 października 2009 r.; 

— wystosować do Komisji Europejskiej pismo wzywające do 
przyjęcia klauzuli dodatkowej do porozumienia finansowe
go AKP-UE dotyczącej diety dla członków AKP z WZP; 

— wystosować do Rady AKP i do Komitetu Ambasadorów pis
mo wzywające do rewizji decyzji Rady AKP dotyczącej 
skrócenia liczby dni i zmniejszenia liczby personelu sekreta
riatu AKP obsługującego sesje plenarne WZP.

Współprzewodnicząca udzieliła informacji na temat innych po
siedzeń odbywających się w tym samym tygodniu, w tym warsz
tatów w dniu 7 kwietnia, oraz zdała relację z forum kobiet, które 
odbyło się w dniu 4 kwietnia.

Współprzewodnicząca ogłosiła następujące terminy:

— składanie poprawek do projektów rezolucji zawartych 
w sprawozdaniach złożonych przez stałe komisje: poniedzia
łek, 6 kwietnia, godz. 18.00; 

— składanie poprawek do rezolucji kompromisowej oraz in
nych pilnych projektów rezolucji w sprawie Somalii: wtorek, 
7 kwietnia, godz. 15.00; 

— składanie poprawek do rezolucji kompromisowej oraz in
nych pilnych projektów rezolucji w sprawie kryzysu żywno
ściowego i  finansowego: wtorek, 7 kwietnia, godz. 18.00.

7.  Oświadczenie L. Michela, członka Komisji odpowie
dzialnego za rozwój i pomoc humanitarną

Współprzewodnicząca powitała komisarza i podziękowała mu za 
wieloletnie zaangażowanie w sprawy Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego.

Komisarz wydał oświadczenie w imieniu Komisji.

8.  Tura pytań do Komisji

Komisji postawiono łącznie 19 pytań.

Komisja udzieliła wcześniej odpowiedzi pisemnej na pytania, a L. 
Michel udzielił odpowiedzi ustnej na pytania dodatkowe posta
wione przez:

pytanie  1 – E. Jardim Fernandes w  sprawie wsparcia dla krajów 
AKP w kontekście międzynarodowego kryzysu finansowego;

pytanie 4 – I. Assarid (Mali) w sprawie wejścia w życie 10. Euro
pejskiego Funduszu Rozwoju;

pytanie 6 – A. Van Lancker w sprawie umów o partnerstwie gos
podarczym (EPA) i  integracji regionalnej;

pytanie 7 – C. Neris w sprawie umowy o partnerstwie gospodar
czym EU/CARIFORUM: współpraca regionalna;

pytanie  9 – M. Cashman w  sprawie działań parlamentu z  oka
zji  15. rocznicy Międzynarodowej konferencji w  sprawie 
ludności  i rozwoju;

pytanie 10 – W. William (Seszele) w sprawie stosunków AKP-UE 
w dziedzinie rybołówstwa;

pytanie 19 – M. Aubert w sprawie wsparcia dla rolnictwa;

pytanie  11 – A. Hutchinson w  sprawie sytuacji we wschodniej 
DRK;

pytanie 12 – A. Veneto w sprawie poważnej sytuacji w Demokra
tycznej Republice Konga;

pytanie 13 – H. Schnellhardt w sprawie stosunków z Zimbabwe 
po wyborach;

pytanie nr 14 – T. Cornillet w sprawie Darfuru;

pytanie  15 – E. Jardim Fernandes (w imieniu A. M.  Gomes) 
w sprawie praw człowieka w Etiopii;
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pytanie 16 – M. Carlotti i N. Deerpalsing (Mauritius) w sprawie sy
tuacji politycznej na Madagaskarze  (dodatkowe pytania zadała 
M. Carlotti);

pytanie 17 – O. Schmidt (w imieniu J. Van Hecke) w sprawie re
gionalnego zarządzania Nilem;

pytanie  18 –  C. Atim-Ogwal  (Uganda) w  sprawie ręcznej broni 
strzeleckiej i broni lekkiej oraz jej zgubnego wpływu na życie go
spodarcze, polityczne i społeczne ludności Afryki Subsaharyjskiej;

Autorzy pytań nr 2, 3, 5 i 8 byli nieobecni.

9.  Działania podjęte przez Komisję w  sprawie rezolucji 
przyjętych podczas XVI sesji Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE, która odbyła się w Port Mo
resby (Papua Nowa Gwinea)

Komisarz powołał się na rozdany uczestnikom dokument w spra
wie działań podjętych przez Komisję.

10.  Sytuacja na Madagaskarze

Komisarz L. Michel wypowiedział się na ten temat odpowiadając 
na pytania, bez prezentacji.

Głos zabrali: pp. Deerpalsing (Mauritius), William (Seszele), Diag
ne (Senegal), Polisi  (Rwanda) oraz Mafuga (Lesotho).

Komisarz odpowiadał na poruszone kwestie.

11.  Debata z udziałem Komisji

Głos zabrali: pp. Schmidt, De Sousa  (Angola), Straker (St. Vin
cent  i  Grenadyny), Martínez Martínez, Ramotar  (Gujana), Poli
si  (Rwanda), Assarid  (Mali), Milupi  (Zambia), Naib  (Erytrea), 
Deerpalsing (Mauritius), Cavuilati (Fidżi) i Mabaya (Demokratycz
na Republika Konga)

Komisarz odpowiadał na poruszone kwestie.

12.  Zagadnienie pilne nr  1: rola umowy o  partnerstwie 
z  Kotonu w  rozwiązywaniu kryzysu żywnościowe
go i finansowego w krajach AKP

A. Mold, starszy ekonomista, Ośrodek ds. Rozwoju OECD, doko
nał prezentacji.

Komisarz L. Michel wypowiedział się.

Głos zabrali: pp. Bobbo (Kamerun), Schröder, Martínez Martínez, 
Ntuane  (Botswana), O. Schmidt, William  (Seszele), F. Schmidt, 
Mayer, Gebre-Christos (Etiopia)  i Schnellhardt.

A. Mold odpowiedział na zadane mu pytania.

(Posiedzenie zakończono o godz. 18.45)
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