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(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: L. MICHEL

Współprzewodniczący

1.  Zastępcy

Współprzewodniczący ogłosił następujące zastępstwa:

Attard-Montalto (za Sciclunę), Bastos (za Carvalho), Cashman (za 
Toię), Girling (za Ford), Goebbels (za Bullmanna), Gomes (za Mo
reirę), Gurmai (za De Keyser), Jäätteenmäki (za Jensen), Migalski 
(za Vlasáka), Ponga (za De Mitę), Sargentini (za Jadota), Theocha
rous (za Kuhna) i Włosowicz (za Hannana).

2.  Zatwierdzenie protokołu ze środy, 2  grudnia 2009  r, 
w godzinach rannych i popołudniowych

Protokół został zatwierdzony.

3.  Zwięzłe sprawozdania z warsztatów

Przedstawiono następujące sprawozdania z warsztatów:

— Marthe Amon-Ago (Wybrzeże Kości Słoniowej) w  sprawie 
szkoleń w zakresie lepszej administracji – wizyta w Krajowej 
Szkole Administracji. 

— Amadou Ciré Sall (Senegal) pt. „Przepraszamy, Angola w bu
dowie” – wizyta na terenie projektów budowlanych związa
nych z  rozbudową Luandy – mieszkania, stadion piłki 
nożnej, wioska uniwersytecka i  specjalna strefa 
ekonomiczna. 

— Mariya Nedelcheva w  sprawie poprawy warunków życia 
w Musseques – wizytacja inwestycji w zakresie przekwatero
wania miejskiego.

4.  Głosowanie nad projektami rezolucji zawartymi w spra
wozdaniach trzech komisji stałych

— Globalny ład i reforma instytucji międzynarodowych

Sprawozdanie Donalda Ramotara (Gujana) i Miguela Angela 
Martíneza Martíneza

Komisja Spraw Politycznych (ACP-EU/100.587/09/fin)

Sześciu członków złożyło wniosek o  oddzielne głosowanie 
nad punktem E preambuły. Punkt ten został przyjęty.

Sześciu członków złożyło wniosek o  oddzielne głosowanie 
nad ust. 11. Ustęp ten został odrzucony.

Sześciu członków złożyło wniosek o  oddzielne głosowanie 
nad ust. 29. Ustęp ten został odrzucony.

Zmienioną rezolucję zmieniono jednogłośnie. 

— Wpływ kryzysu finansowego na państwa AKP

Sprawozdanie Josepha Mugambe (Uganda) i  Hansa-Petera 
Meyera

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i  Handlu 
(AKP-UE/100.510/09/fin.).

P. Mugambe (Uganda) złożył poprawkę ustną do popr. 4 
i poprawka została przyjęta wraz ze zmianami.

P. Goebbels złożył poprawkę ustną do popr. 5 i  poprawka 
została przyjęta wraz ze zmianami.

Grupa GUE-NGL złożyła poprawkę ustną do ust. 13 i ustęp 
został przyjęty wraz ze zmianami.

Grupa S&D złożyła poprawkę ustną do ust. 17 i ustęp został 
przyjęty wraz ze zmianami.

Grupa GUE-NGL złożyła poprawkę ustną do ust. 21 i ustęp 
został przyjęty wraz ze zmianami.

Przyjęto poprawki 1, 6 i 8-9.

Zmienioną rezolucję przyjęto jednogłośnie. 

— Integracja społeczna i  kulturowa oraz uczestnictwo ludzi 
młodych

Sprawozdanie Manuela Jiméneza (Republika Dominikany) 
i Ollego Schmidta

Komisja Spraw Społecznych i  Środowiska  (ACP-EU/ 
100.504/09/fin)

Dziesięciu członków złożyło wniosek o oddzielne głosowa
nie nad ust. 2. Ustęp ten został odrzucony.
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Pięciu członków wystąpiło z  wnioskiem o  oddzielne głoso
wanie nad popr. 2. Poprawkę tę ten odrzucono.

Przyjęto poprawki 1, 3 i 4.

Zmienioną rezolucję przyjęto jednogłośnie.

5.  Głosowanie nad projektami rezolucji pilnych

— Projekt rezolucji pilnej w  sprawie zmian klimatu (APP-EU/ 
100.613/08/comp.)

Popr. 9 do ust. 7 została uznana za niedopuszczalną zgodnie 
z art. 18 ust. 1 Regulaminu.

Przyjęto poprawki 1, 3, 6-8 i 11-12.

Zmieniona rezolucja została przyjęta przy 80 głosach za i 12 
wstrzymujących się. 

— Projekt rezolucji pilnej w  sprawie sytuacji na Madagaskarze 
(APP-EU/100.624/08/comp.)

Wycofano poprawki 1, 2 i 4.

P. Schmidt przedstawił ustną poprawkę kompromisową 
polegającą na dodaniu nowego ustępu 6a. Poprawka została 
przyjęta.

P. Lutundula (Demokratyczna Republika Konga) przedstawił 
poprawkę ustną polegającą na dodaniu nowego ustępu 7a. 
Poprawka została przyjęta.

P. Lutundula (Demokratyczna Republika Konga) przedstawił 
poprawkę ustną do ust. 11. Poprawka została przyjęta.

P. Lutundula (Demokratyczna Republika Konga) przedstawił 
poprawkę ustną polegającą na dodaniu nowego ustępu 11a. 
Poprawka została przyjęta.

Poprawka 3 została przyjęta.

Zmienioną rezolucję przyjęto jednogłośnie.

6.  Deklaracja

Deklaracja z Luandy w sprawie drugiego przeglądu umowy o part
nerstwie AKP-UE (umowa z  Kotonu) została przyjęta jednogło
śnie. Współprzewodniczący Michel poinformował członków, że 
oświadczenie współprzewodniczących w  sprawie sytuacji w  Ni
grze zostało sfinalizowane i rozdane.

Głos zabrał: M. Gahler, który zwrócił uwagę na oświadczenie 
współprzewodniczących w  sprawie sytuacji w  Nigrze, które na
dal określano mianem „projektu oświadczenia”.

7.  Sprawy różne

Głos zabrali: William (Seszele), Gahler, Straker (Saint Vincent 
i  Grenadyny), Bundu (Sierra Leone), Sithole (Mozambik), Cash
man, Ferreira  J., Martínez Martínez, Milupi (Zambia), De Sousa 
(Angola) i Rodgers (Surinam).

Współprzewodniczący Michel podziękował p. De Sousa (Angola) 
za jego pomoc w organizacji sesji i poprosił go o przekazanie po
dziękowań prezydentowi Republiki, premierowi i przewodniczą
cemu Zgromadzenia Narodowego.  Złożył wyrazy uznania dla 
odchodzących współsekretarzy generalnych i dla współprzewod
niczącego Rasmussena, któremu wręczył podarunek.

8.  Termin i  miejsce 19. sesji Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE

19. sesja WZP odbędzie się w  dniach 29  marca – 1  kwietnia 
2010 r. na Teneryfie (Hiszpania).

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.00)

Wilkie RASMUSSEN i
Louis MICHEL

Współprzewodniczący

Sir John KAPUTIN
i Dietmar NICKEL

Współsekretarze generalni


