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PÖYTÄKIRJA
Kokous 9. kesäkuuta 2011 klo 9.00–10.30 

Strasbourg

Puheenjohtaja Louis Michel avasi kokouksen klo 9.10.

1. Esityslistan hyväksyminen (PE454.147)

Esityslista hyväksyttiin.

2. Pöytäkirjan hyväksyminen 11. toukokuuta 2011 pidetystä kokouksesta 
(PE454.146)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

Puheenjohtaja ilmoitti Budapestissa pidetyn AKT:n ja EU:n parlamentaarisen 
edustajakokouksen istunnon arvioidut kustannukset (225 000 euroa), jotka ovat tähän 
mennessä alhaisimmat, Unkarin viranomaisten kongressikeskuksessa takaaman 
vieraanvaraisuuden, tehokkaan kuljetuksen ja erinomaisten työskentelyolosuhteiden 
ansiosta.

Puheenvuoron käytti: Miguel Angel Martínez Martínez.

4. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen Budapestissa 16.–
18. toukokuuta pidetyn 21. istunnon arviointi

Puheenjohtaja palautti mieliin, että valiokunnan kokoukset ovat olleet tuloksekkaita ja 
että monet jäsenet ovat osallistuneet ammattimaisesti järjestettyihin työkokouksiin.
Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien ja AKT:n vastapuolten kanssa on järjestetty 
ensimmäistä kertaa kokouksia. Työskentelymenetelmiä käsittelevä työryhmä on 
saanut työnsä päätökseen ja lokakuussa se esittelee puheenjohtajistolle uusia 
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tarkistuksia siten että edustajakokous voi hyväksyä tarkistukset seuraavassa, Sierra 
Leonessa pidettävässä istunnossa.

Puheenjohtaja korosti myös Unkarin viranomaisten laajamittaista poliittista 
osallistumista (tasavallan presidentti, ulkoministeri, EU:n neuvoston puheenjohtaja 
sekä ympäristöstä ja maaseudun kehittämisestä vastaava alivaltiosihteeri) sekä 
lukuisten muiden henkilöiden, kuten EU:n komission kehitysyhteistyöstä vastaavan 
jäsenen Andris Piebalgsin, Nigerian kansallisesta suunnittelusta vastaavan ministerin, 
AKT-neuvoston puheenjohtajan ja Yhdistyneiden Kansakuntien apulaispääsihteerin ja 
vähiten kehittyneitä maita koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien neljännen 
konferenssin järjestämisestä vastaavan Cheick Sidi Diarran, läsnäoloa.

Täysistunnossa sekä kahdenvälisissä kokouksissa ja sovittelukokouksissa käytyjen 
suorien ja kattavien keskustelujen perusteella hyväksyttiin selvällä äänten 
enemmistöllä tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita käsitteleviä tekstejä.

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

Ehdotettiin, ettei kokouksia järjestettäisi viikonloppuna vaan maanantain ja perjantain 
välisenä aikana, jotta jäsenet voisivat hyödyntää parhaita mahdollisia lentoyhteyksiä.
Ehdotettiin myös, että valiokunnan kokoukset järjestettäisiin Brysselissä torstai-
iltapäivänä ja perjantaiaamuna, jotta voitaisiin taata Euroopan parlamentin jäsenten 
mahdollisimman kattava osallistuminen ja välttää päällekkäisyys EP:n valiokuntien 
kokousten kanssa.

Päätökset: Poliittisten ryhmien välisiä kokouksia varten varataan mahdollisuuksien 
mukaan enemmän aikaa. Puheenjohtaja lähettää Enrique Guerrero 
Salomille kirjeen, jossa hänelle toivotetaan pikaista paranemista.
Sihteeristö selvittää AKT:n sihteeristön kanssa mahdollisuutta järjestää 
AKT:n valiokuntien kokoukset torstai-iltapäivänä ja perjantaiaamuna 
siten että puheenjohtajisto voi tehdä mahdollisen asiaa koskevan 
päätöksen.

5. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

6. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Valtuuskunnan seuraava kokous pidetään 16. marraskuuta 2011 Strasbourgissa.

Kokous päättyi klo 9.50.
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