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a 2011. június 9-én 9.00–10.30 között tartott ülésről

STRASBOURG

Az ülést 9.10-kor Louis Michel (elnök) elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása (PE454.147)

A napirendet elfogadják.

2. A 2011. május 11-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása (PE454.146)

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök közli az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés budapesti ülésének becsült 
költségeit (225.000 euró), amely mindezidáig a legkisebb költségvetésű, köszönhetően 
a magyar hatóságok tökéletes vendéglátásának, valamint az általuk biztosított 
hatékony közlekedésnek és Kongresszusi Központbeli kitűnő munkakörülményeknek.

Felszólal: Miguel Angel Martínez Martínez.

4. Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 21., Budapesten megrendezett 
ülésének (2011. május 16-18.) értékelése

Az elnök emlékeztet arra, hogy a bizottsági ülések sikeresek voltak, illetve hogy 
számos tag vett részt a szakszerűen megszervezett munkaértekezleteken. Első 
alkalommal rendezték meg a különböző politikai irányzathoz tartozó európai 
parlamenti képviselők és az azonos politikai nézeteket valló AKCS-delegáltak 
találkozóját. A munkamódszerekkel foglalkozó munkacsoport befejezte tevékenységét 
és októberre számos új módosítást nyújt be az elnökségnek azzal a céllal, hogy a 
következő, Sierra Leone-i közgyűlésen elfogadják azokat.
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Az elnök kiemeli továbbá a magyar hatóságok (a köztársasági elnök, a 
külügyminiszter, az EU Tanács soros elnöke, illetve a környezetvédelemért és 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár) magas szintű politikai részvételét, valamint 
számos más személyiség, mint Andris Piebalgs, az EU fejlesztési biztosa, Nigéria 
nemzeti tervezési minisztere, az AKCS Tanácsa soros elnöke, valamint Cheick Sidi 
Diarra, az ENSZ főtitkár-helyettese, aki az Egyesült Nemzetek legkevésbé fejlett 
országokkal kapcsolatos negyedik konferenciájának a megszervezéséért is felel.

A plenáris ülésen, valamint a kétoldalú találkozókon és együttműködési értekezleteken 
elhangzott nyílt és széles körű vitákat követően egyértelmű többséggel fogadtak el
kedvező szövegeket lényeges és aktuális kérdésekben. 

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

Azt javasolják, hogy ne hétvégére szervezzék az üléseket, hanem lehetőleg hétfő és 
péntek között, lehetővé téve a tagok számára a jobb repülőcsatlakozás igénybevételét.
Azt javasolják továbbá, hogy a brüsszeli bizottsági üléseket csütörtök délután, illetve 
péntek délelőtt tartsák meg annak érdekében, hogy biztosítsák az európai parlamenti 
képviselők nagyobb számú részvételét, illetve hogy elkerülhető legyen az európai 
parlamenti bizottsági ülésekkel való párhuzamos megrendezés.

Határozatok: Lehetőség szerint több idő áll rendelkezésre a politikai családok közötti 
találkozókra. Az elnök levélben mielőbbi gyógyulást kíván Enrique Guerrero 
Salomnak. A titkárság az AKCS Titkárságával együttműködve megvizsgálja az AKCS 
bizottsági ülések csütörtök délutáni és péntek délelőtti megrendezésének lehetőségét 
azzal a szándékkal, hogy az elnökség határozatot hozhasson e tekintetben.

5. Egyéb kérdések

Egyetlen kérdés sem merül fel e tekintetben.

6. A következő ülés időpontja és helye

A következő ülésre 2011. november 16-án kerül sor Strasbourgban.

Az ülést 9.50-kor berekesztik.
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