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Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
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PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 9 czerwca 2010 r., w godz. 9.00 – 10.30

STRASBURG

Współprzewodniczący Louis Michel otworzył posiedzenie o godz. 9.10.

1. Przyjęcie porządku dziennego (PE454.147)

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 11 maja 2011 r. (PE454.146)

Protokół został zatwierdzony.

3. Komunikaty współprzewodniczącego

Współprzewodniczący przedstawił oszacowane koszty sesji Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE w Budapeszcie (225 000 euro) – jak dotąd najmniej 
kosztownej, również dzięki doskonałemu przyjęciu, efektywnej infrastrukturze 
transportowej oraz wyjątkowo dobrym warunkom pracy w centrum kongresowym 
zapewnionym przez władze węgierskie. 

Głos zabrał: Miguel Angel Martínez Martínez.

4. Ocena 21. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
w Budapeszcie (16 – 18 maja 2011 r.)

Współprzewodniczący przypomniał, że posiedzenia komisji były owocne oraz że 
liczni członkowie wzięli udział w zorganizowanych w profesjonalny sposób 
warsztatach. Po raz pierwszy organizatorami posiedzeń były różne ugrupowania 
polityczne Parlamentu Europejskiego oraz ich odpowiednicy z państw AKP. Grupa 
robocza do spraw metod pracy zakończyła swoje działania i w październiku 
przedstawi Prezydium nową serię poprawek w celu ich przyjęcia przez Zgromadzenie
w trakcie kolejnej sesji w Sierra Leone.
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Współprzewodniczący podkreśla również wysoki poziom zaangażowania 
politycznego władz węgierskich (prezydenta republiki, ministra spraw zagranicznych, 
urzędującego przewodniczącego Rady i podsekretarza stanu ds. środowiska i rozwoju 
obszarów wiejskich), a także obecność licznych osobistości, wśród nich Andrisa 
Piebalgsa, komisarza UE ds. rozwoju, ministra ds. planowania narodowego Nigerii, 
urzędującego przewodniczącego Rady AKP oraz Cheicka Sidiego Diarry, zastępcy 
sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych opowiadającego za 
organizację czwartej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat 
krajów najsłabiej rozwiniętych.

W następstwie szczerych i szeroko zakrojonych debat na posiedzeniach plenarnych, 
dwustronnych i pojednawczych przyjęte zostały zdecydowaną większością głosów 
wysokiej jakości teksty dotyczące kluczowych zagadnień i bieżących spraw. 

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

Zaproponowano, aby unikać organizowania posiedzeń w weekendy i starać się 
odbywać je od poniedziałku do piątku, dzięki czemu członkowie będą mogli korzystać
z najlepszych połączeń lotniczych. Przedstawiono również propozycję organizowania 
posiedzeń komisji w Brukseli, co tydzień w czwartek po południu i w piątek rano, aby 
zapewnić liczniejszą obecność członków Parlamentu Europejskiego i uniknąć 
„konkurencyjnych” posiedzeń komisji PE.

Decyzje: W miarę możliwości więcej czasu poświęcone zostanie na posiedzenia 
różnych ugrupowań politycznych. Współprzewodniczący wyśle życzenia szybkiego 
powrotu do zdrowia do Enriquego Guerrera Saloma. Sekretariat we współpracy
z sekretarzem AKP rozważy możliwość organizowania posiedzeń komisji AKP
w czwartki po południu i w piątki rano i oczekuje na ewentualną decyzję Prezydium
w tej sprawie.

5. Sprawy różne

W tym punkcie posiedzenia nie poruszono żadnej kwestii.

6. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Następne posiedzenie delegacji odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 r. w Strasburgu.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 9.50.
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