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2005 m. spalio 19 d. ACP-EU/3803/2005

10-oji SESIJA

EDINBURGAS (Jungtinė Karalystė)

2005 m. lapkričio 19−24 d.

Edinburgo tarptautinis konferencijų centras (ETKC)
Keitimasis nuomonėmis, Edinburgas EH38EE

_______________

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

IR DARBO PROGRAMA

AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos interneto svetainės adresas:
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp.
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1. Klausimų Tarybai ir Komisijai pateikimo terminas:

− spalio 17 d., pirmadienis, 16 val.

2. Skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo terminas:

− spalio 20 d., ketvirtadienis, 16 val.

3. Kompromisinės pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo terminas:

− lapkričio 21 d., pirmadienis, 15 val.

4. Pakeitimų pateikimo terminas:

nuolatinių komitetų pranešimuose teikiamų pasiūlymų dėl rezoliucijų

− lapkričio 21 d., pirmadienis, 18 val.

balsuoti teikiamų kompromisinių rezoliucijų ir kitų skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų

− lapkričio 22 d., antradienis, 15 val.

5. Prašymai dėl balsavimo būdų (atskiro balsavimo, slapto balsavimo, atskirų kolegijų 
balsavimo):

− lapkričio 24 d., ketvirtadienis, 9 val., raštu.

6. Kalbėjimo laiko ribojimas (žr. Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 2 dalį):

5 minutės įžangai,

3 minutės kiekvienam kalbėtojui diskusijų metu (išskyrus atvejus, kai diskusijoms 
skirtas laikas paskirstomas kitaip atsižvelgiant į likusį laiką),

2 minutės išvadoms.
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Kiti posėdžiai:

lapkričio 19 d., šeštadienis

10.00−12.30 val.

Politinių reikalų komiteto posėdis (Pentlando salė).

14.30–17.00 val.
(tuo pačiu metu)

− Ekonomikos plėtros, finansų ir prekybos komiteto posėdis (Pentlando salė).
− Socialinių reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis (Lomondo salė).

19.00–21.00 val.

Moterų forumas (Pentlando salė).

Lapkričio 20 d., sekmadienis

Projektų tikrinimas.

17.00–20.30 val.

Biuro posėdis (Lomondo salė).

Lapkričio 21 d., pirmadienis

8.30−10.30 val.

Derinimo posėdžiai dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų.
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Lapkričio 21 d., pirmadienis

11.00−13.00 val.

10-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijos iškilmingo posėdžio 
atidarymas.
(Pentlando salė)

Pranešėjų sąrašas (bus patvirtintas):

− Didžiai gerbiamas Edinburgo miesto meras lordas Leslay Hinds (sveikinimo žodis).
− Jo karališkoji didenybė Glosteršyro kunigaikštis.
− Vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Glenys Kinnock.
− Vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Sharon Hay

Webster.
− Didžiai gerbiamas Škotijos parlamento pirmininkas George Reid.

15.00–19.00 val.

Jungtinės parlamentinės asamblėjos sesija.

Jungtinės parlamentinės asamblėjos iškilmingas posėdis ir parlamentams nepriklausančių 
atstovų akreditavimas.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. 9-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdžio protokolo tvirtinimas
(dar neskelbta OL).

3. Barrio Faurė (Seišelių salos) ir Fionos Hall pranešimas „Gamtos nelaimių priežastys ir 
padariniai.“
Socialinių reikalų ir aplinkos apsaugos komitetas.

4. Pirmas skubus klausimas: padėtis Vakarų Afrikoje.

Lapkričio 22 d., antradienis

9.00−13.00 val.

5. Louis-Claudo Nyasso (Kamerūnas) ir Nirjo Devo pranešimas „Žemės ūkio ir anglies 
gavybos produktai.“
Ekonominės plėtros, finansų ir prekybos komitetas.

− Galimas Pasaulio prekybos organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotojos
Valentinos Sendanyoye-Rugwabizos pranešimas.
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6. Antras skubus klausimas: cheminių medžiagų registravimas, vertinimas ir leidimų
suteikimas (REACH).
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15.00 – 19.00 val.

7. Darbo grupės:
− Siekime Tūkstantmečio vystymosi tikslų sveikatos srityje pasitelkdami mokslinius

tyrimus ir raidą .
− Paskatinkime aplinką veikti: ekologinis turizmas ir darni energetika.
− Žvejyba ir žuvies perdirbimas: ES politika ir standartai.

Lapkričio 23 d., trečiadienis

9.00−13.00 val.

8. Jungtinės Karalystės valstybės sekretoriaus tarptautinės plėtros klausimais pavaduotojo, 
ES Tarybos pirmininko Garetho Thomaso pranešimas.

9. Madagaskaro privataus sektoriaus industrializavimo, prekybos ir plėtros ministro, AKR 
Tarybos pirmininko Roger Marie Rafenomezantsoa pranešimas.

10. Klausimų Tarybai valanda.

11. Diskusijos su Taryba.

12. Abubakaro Bawa Bwari (Nigerija) ir Mauro Zani pranešimas „Nacionalinių parlamentų 
vaidmuo įgyvendinant Kotonu partnerystės susitarimą.“
Politinių reikalų komitetas.

15.00–19.00 val.

13. Didžiai gerbiamo Škotijos ministro pirmininko Jack McConnello žodis ir diskusija.

14. Už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą atsakingo Komisijos nario Louiso Michelio 
pranešimas.

15. Klausimų Komisijai valanda.

16. Tolesni Komisijos veiksmai siekiant įgyvendinti 9–osios AKR ir ES Jungtinės 
parlamentinės asamblėjos sesijos, vykusios Bamake (Malyje), metu priimtas rezoliucijas.

17. Diskusijos su Komisija.

Lapkričio 24 d., ketvirtadienis

9.00−13.00 val.

18. Pranešimas apie ekonominių ir socialinių partnerių veiklą.
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19. Darbo grupių veiklos apžvalga.

20. Balsavimas dėl trijų nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl 
rezoliucijų.

21. Balsavimas dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų.

22. Įvairūs klausimai.

23. 11-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijos data ir vieta.


