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Współprzewodniczący

Współprzewodniczący zwrócił się do zgromadzenia o uczczenie 
minutą ciszy pamięci ofiar trzęsienia ziemi, które poprzedniego 
dnia miało miejsce w środkowych Włoszech.

Współprzewodniczący poinformował, że dzień posiedzenia przy
pada na  15. rocznicę ludobójstwa w  Rwandzie w  1994  r. oraz 
zwrócił się do zgromadzenia o  uczczenie minutą ciszy pamięci 
ofiar tej tragedii.

Współprzewodniczący powitał współprzewodniczących Rady 
AKP i UE W. Haomae i  J. Kohouta.

1.  Zastępcy

Współprzewodniczący ogłosił następujące zastępstwa:

pp. Fernández Martín (za A. Lópeza-Istúriza White’a), Gill (za 
K.  Jöns), Hutchinson (za L.  McAvan), Jäätteenmäki (za F.  Hall), 
Kastler (za P. Gauberta), Klass (za  C. Coelho), Leinen (za G. Gra
bowską), Neris (za F. Pleguezuelos Aguilar), Olajos (za L. Novak), 
Seeber (za J. Ribeiro e Castro)  i Virrankoski (za N. Buska).

2.  Oświadczenie J. Kohouta, wiceministra spraw zagranicz
nych Republiki Czeskiej ds. rozwoju i urzędującego prze
wodniczącego Rady Unii Europejskiej

J. Kohout złożył oświadczenie w imieniu Rady UE.

3.  Oświadczenie W. Haomae, ministra spraw zagranicz
nych i handlu zagranicznego (Wyspy Salomona), urzędu
jącego przewodniczącego Rady AKP

W. Haomae złożył oświadczenie w imieniu Rady AKP.

4.  Tura pytań do Rady

Radzie AKP zadano dwa pytania.

W. Haomae odpowiedział na następujące pytania oraz pytania 
dodatkowe:

pytanie  1 – W. William  (Seszele) w  sprawie uwolnienia pomo
cy i rewizji umowy o partnerstwie z Kotonu;

pytanie 2 – M. A. Carlotti i C. Lutundula (DRK) w sprawie decyzji 
Rady AKP dotyczącej zmniejszenia budżetu na misje sekretariatu 
AKP (dodatkowe pytanie zadała M. A. Carlotti).

Autor pytania nr 3 był nieobecny.

Radzie UE zadano szesnaście pytań.

J. Kohout odpowiedział na następujące pytania oraz pytania 
dodatkowe:

pytanie  4 – Z. Roithova w  sprawie milenijnych celów 
rozwoju (MCR);

pytanie  6 –  C. Neris w  sprawie dodatkowych funduszy/strategia 
UE-Afryka;

pytanie 8 – A. Van Lancker w sprawie braku finansów na służbę 
zdrowia;

pytanie  15 – W. William  (Seszele) w  sprawie pomocy rozwojo
wej dla krajów o średnim dochodzie (MIC);

pytanie  13 – N. Deerpalsing  (Mauritius) w  sprawie 
wdrożenia/egzekwowania decyzji Rady UE/konkluzji dotyczą
cych EPA;

pytanie 16 – M. A. Carlotti (za A. Hutchinsona) w sprawie sytu
acji we wschodniej DRK;

pytanie 17 – A. Veneto w sprawie poważnej sytuacji w DRK;

pytanie nr 18 – E. Fernandes w sprawie Zimbabwe;

pytanie  20 – H. Schnellhardt w  sprawie rozmieszczenia sił woj
skowych u wybrzeży Somalii;

pytanie  5 –  I. Assarid  (Mali) w  sprawie światowego kryzysu 
żywnościowego i  finansowego

Pytanie  10 – E. Fernandes (za A. M.  Gomes) w  sprawie wpływu 
nowego wspólnego stanowiska w sprawie wywozu broni na kra
je AKP;

pytanie  12 – M. A. Carlotti w  sprawie migracji  i  partnerstwa 
AKP-UE;

pytanie  14 – F. Kaczmarek w  sprawie współpracy w  dziedzinie 
rozwoju w nowych państwach UE będących darczyńcami.

J. Kohout odpowiedział na następujące pytania oraz pytania 
dodatkowe:

pytanie  11 – M. Cashman w  sprawie osób niepełnosprawnych 
oraz MCR;

pytanie 21 – A. Ogwal (Uganda) w sprawie konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych.
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