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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Delegace Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

ACP_PV(2011)0609

ZÁPIS
ze schůze konané dne 9. června 2011 od 9:00 do 10:30

ŠTRASBURK

Schůze byla zahájena v 9:10 za předsednictví Louise Michela, předsedy.

1. Přijetí pořadu jednání (PE454.147)

Pořad jednání byl přijat.

2. Schválení zápisu ze schůze konané v květnu 2011 (PE454.146)

Zápis byl schválen.

3. Sdělení předsedy

Předseda informoval o odhadovaných nákladech na schůzi Smíšeného parlamentního 
shromáždění AKT-EU v Budapešti (225.000 EUR), která je doposud zdaleka 
nejlevnější mimo jiné díky skvělé pohostinnosti, účinné dopravě a vynikajícím 
pracovním podmínkám v kongresovém centru, které zabezpečily maďarské orgány.

Vystoupil: Miguel Angel Martínez Martínez.

4. Hodnocení 21. schůze Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v 
Budapešti (16.-18. května 2011)

Předseda připomněl, že schůze výboru byly plodné a že se mnozí členové zúčastnili 
seminářů, které byly profesionálně zorganizovány. Poprvé byly zorganizovány schůze 
různých politických skupin Evropského parlamentu s jejich protějšky v AKT. 
Pracovní skupina k pracovním postupům ukončila svou činnost a v říjnu předloží 
kanceláři předsednictva nový soubor pozměňovacích návrhů, které by parlamentní 
shromáždění mělo přijmout na příští schůzi v Sierra Leone. 

Předseda rovněž vyzdvihl vysokou úroveň politické účasti maďarských orgánů 
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(prezident republiky, ministr zahraničních věcí, pověřený předseda Rady EU a 
zástupce státního tajemníka pro životní prostředí a rozvoj venkova) a přítomnost 
mnoha dalších osobností, jako je Andris Piebalgs, komisař EU pro rozvoj, ministr 
národního plánování Nigérie, pověřený předseda Rady AKT a Cheick Sidi Diarra, 
zástupce generálního tajemníka OSN zodpovědný za organizaci čtvrté konference 
OSN o nejméně rozvinutých zemích.

V návaznosti na upřímná a rozsáhlá jednání v plénu a na dvoustranných a smírčích 
setkáních byly jasnou většinou přijaty vynikající texty k důležitým a aktuálním 
tématům.

Vystoupili: Miguel Angel Martínez Martínez, Louis Michel, Michael Gahler, Zita 
Gurmai, Frank Engel, Christa Klaß, Michèle Striffler.

Navrhuje se, aby se schůze nepořádaly na konci týdne a aby se pokud možno 
organizovaly od pondělí do pátku, což by poslancům umožnilo využívat nejlepší 
letecká spojení. Kromě toho se navrhuje pořádat schůze výboru v Bruselu ve čtvrtek 
odpoledne a v pátek dopoledne, aby byla zaručena větší účast poslanců Evropského 
parlamentu a aby schůze nekolidovaly se schůzemi výborů EP.

Rozhodnutí: Podle možností bude více času vyhrazeno na setkání mezi politickými 
skupinami. Předseda zašle dopis s přáním brzkého uzdravení Enrique Guerrerovi 
Salomovi. Sekretariát prověří společně se sekretariátem AKT možnost organizovat 
schůze výborů AKT ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne s vyhlídkou na možné 
rozhodnutí kanceláře předsednictva v tomto smyslu.

5. Různé

K tomuto bodu nebyla předložena žádná otázka.

6. Datum konání příští schůze

Příští schůze delegace se bude konat dne 16. listopadu 2011 ve Štrasburku.

Schůze skončila v 9:50.
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