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PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z DNIA 9 KWIETNIA 2009 R., CZWARTEK

(2009/C 221/02)

(Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.15)

PRZEWODNICTWO OBRAD: G. KINNOCK

Współprzewodnicząca

1.  Zastępcy

Współprzewodnicząca ogłosiła następujące zastępstwa:

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

2.  Zatwierdzenie protokołu porannego  i  popołudniowego 
posiedzenia ze środy, 8 kwietnia 2009 r.

Protokół został zatwierdzony.

3.  Streszczenie sprawozdań z warsztatów

Przedstawiono następujące sprawozdania z warsztatów:

— E. J. Fernandes w  sprawie zrównoważonej energii – wizyta 
w elektrowni słonecznej w Ustek; 

— R. Seeber w sprawie zarządzania kryzysowego – wizyta w cen
trum ochrony przeciwpowodziowej w Pradze; 

— I. Fuseini (Ghana) w sprawie szkód ekologicznych – wizyta na 
terenach zanieczyszczonych.

4.  Mianowanie honorowego przewodniczącego

W kwestii porządkowej, sir L. Straker (Saint Vincent  i  Grenady
ny) podziękował współprzewodniczącej G. Kinnock za pra
cę  i  nieocenione zaangażowanie na rzecz Wspólnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Następnie zapropono
wał nadanie współprzewodniczącej G. Kinnock tytułu honorowej 
przewodniczącej tego zgromadzenia w uznaniu jej wybitnych za
sług dla zgromadzenia (zgodnie z art. 29 Regulaminu Wspólne
go Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE).

Zgromadzenie zatwierdziło przez aklamację mianowanie współ
przewodniczącej G. Kinnock honorową przewodniczącą Wspól
nego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Głos zabrali: współprzewodniczący W. Rasmussen, W. Wil
liam (Seszele), współprzewodnicząca G. Kinnock.

5.  Głosowanie nad projektami rezolucji zawartymi w spra
wozdaniach złożonych przez trzy stałe komisje

Głos zabrała: N. Deva w sprawie procedury glosowania.

— Wyzwania w  zakresie demokratycznego pogodzenia różno
rodności etnicznej, kulturowej i religijnej w krajach AKP i UE

Sprawozdanie R. Magau (Afryka Południowa) i F. Kaczmarka

Komisja Spraw Politycznych (AKP-UE/100.460/09/wersja 
 ostateczna).

Przyjęto poprawki 1 i 2.

Zmieniona rezolucja została przyjęta jednogłośnie. 

— Umowy o  partnerstwie gospodarczym  i  ich wpływ na kraje 
AKP

Sprawozdanie A. A. Imbarcaouane (Mali)  i  J. Schrödera

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów  i  Handlu 
(AKP-UE/100.463/09/wersja ostateczna).

Sześciu posłów wystąpiło o odrębne głosowanie nad punktem 
Q preambuły, który został przyjęty.

Sześciu posłów wystąpiło o  odrębne głosowanie nad ust.  6, 
który został przyjęty.

Sześciu posłów wystąpiło o  odrębne głosowanie w  poszcze
gólnych izbach nad ust. 9, który został odrzucony.

J. Schröder i A. Hutchinson złożyli poprawkę ustną do ust. 18, 
która została przyjęta.

Sześciu posłów wystąpiło o odrębne głosowanie nad ust. 19b 
i 22, które zostały przyjęte.

Sześciu posłów wystąpiło o  odrębne głosowanie w  poszcze
gólnych izbach nad ust. 23 i 24, które zostały odrzucone.
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