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1. Padomei un Komisijai adresēto jautājumu iesniegšanas termiņš

- pirmdien, 17. oktobrī plkst. 16.00

2. Steidzamu rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas termiņš

- ceturdien, 20. oktobrī plkst. 16.00

3. Kompromisa rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas termiņš

- pirmdien, 21. novembrī plkst. 15.00

4. Grozījumu iesniegšanas termiņš

attiecībā uz rezolūciju priekšlikumiem, kas ir iekļauti pastāvīgo komiteju iesniegtajos 
ziņojumos 

- pirmdien, 21. novembrī plkst. 18.00

attiecībā uz kompromisa rezolūciju priekšlikumiem un citiem steidzamu rezolūciju 
priekšlikumiem, par kuriem jābalso

- otrdien, 22. novembrī plkst. 15.00

5. Lūgumi saistībā ar balsojuma veidiem (balsošana pa daļām, aizklāta balsošana, 
balsošana atsevišķās kolēģijās)

- ceturdien, 24. novembrī plkst. 9.00 rakstiski

6. Uzstāšanās ilguma ierobežojumi (skat. Reglamenta 14. panta 2. punktu)

5 minūtes ievada runām

3 minūtes katram runātājam debašu laikā (ja vien netiek noteikts citādāks laiks, 
pārdalot kopējo paredzēto laiku)

2 minūtes secinājumiem
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Citas sanāksmes

SESTDIEN, 19. novembrī

no plkst. 10.00 līdz 12.30

Politikas jautājumu komitejas sanāksme (Pentland telpā)

no plkst. 14.30 līdz17.00
(vienlaicīgi)

- Ekonomiskās attīstības, finanšu un tirdzniecības komitejas sanāksme (Pentland
telpā)

- Sociālo lietu un vides komitejas sanāksme (Lomond telpā)

no plkst. 19.0 līdz 21.00

Sieviešu forums (Pentland telpā)

SVĒTDIEN, 20. novembrī

Projektu vizītes

no plkst. 17.00 līdz 20.30

Prezidija sanāksme (Lomond telpā)

PIRMDIEN, 21. novembrī

no plkst. 8.30 līdz 10.30

Saskaņošanas sanāksmes par steidzamiem rezolūciju priekšlikumiem
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PIRMDIEN, 21. novembrī

no plkst. 11.00 līdz 13.00

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas  10. sesijas svinīgās atklāšanas sēde
(Pentland telpā)

Runātāju saraksts: (vēl jāapstiprina)

Edinburgas pilsētas mēra L. Hinds apsveikuma uzruna

– Viņa Karaliskā Augstība Glosteras hercogs
– ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāja G.Kinnock
– ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāja S.H. Webster
– Skotijas Parlamenta priekšsēdētājs augsti godātais G.Reid

no plkst. 15.00 līdz19.00

Apvienotās parlamentārās asamblejas sēde

Apvienotās parlamentārās asamblejas izveides sanāksme un to pārstāvju akreditācija, kuri 
nav deputāti

1. Darba kārtības projekta pieņemšana

2. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 9. sesijas protokola pieņemšana
(OV vēl nav publicēts)

3. Barry Faure (Seišelas) un Fiona Hall ziņojums – "Dabas katastrofu cēloņi un sekas"
Sociālo jautājumu un vides lietu komiteja

4. Steidzams jautājums Nr. 1 : situācija Rietumāfrikā

OTRDIEN, 22. novembrī

no plkst. 9.00 līdz 13.00

5. Louis-Claude Nyassa (Kamerūna) un Nirj Deva ziņojums – "Lauksaimniecības un 
kalnrūpniecības produkti"
Ekonomiskās attīstības, finanšu un tirdzniecības komiteja

− (Iespējams) PTO ģenerāldirektora vietnieces Valentine Sendanyoye-Rugwabiza
paziņojums

6. Steidzams jautājums Nr. 2 – Ķimikāliju reģistrēšana, novērtēšana un licenzēšana 
(REACH)
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no plkst. 15.00 līdz19.00

7. Semināru grupas:  

- TAM veselības jomā sasniegšana ar pētniecības un attīstības palīdzību
- Gūt labumu no apkārtējās vides – ekotūrisms un ilgspējīgas enerģijas
- Zivis un zivju pārstrāde – ES politika un standarti

TREŠDIEN, 23. novembrī

no plkst. 9.00 līdz 13.00

8. Lielbritānijas starptautiskās attīstības departamenta ministra vietnieka, ES Padomes 
priekšsēdētāja G.Thomas paziņojums.

9. Madagaskaras industrializācijas, tirdzniecības un privātā sektora attīstības ministra Roger 
Marie Rafenomezantsoa paziņojums.

10. Jautājumi Padomei
11. Debates ar Padomes pārstāvjiem

12. Abubakar Bawa Bwari (Nigērija) un Mauro Zani ziņojums – "Dalībvalstu parlamentu 
loma Kotonu Partnerības nolīguma īstenošanā".
Ārlietu komiteja

no plkst. 15.00 līdz 19.00

13. Skotijas premjerministra augsti J.McConnell uzruna, kam seko debates.

14. Komisijas pārstāvja, kas atbild par attīstību un humāno palīdzību, Louis Michel
paziņojums.

15. Jautājumi Komisijai

16. Komisijas veiktie pasākumi saistībā ar 9. ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā 
asamblejā, kas notika Bamako, Mali, pieņemtajām rezolūcijām

17. Debates ar Komisijas pārstāvjiem

CETURDIEN, 24. novembrī

no plkst. 9.00 līdz 13.00

18. Ziņojums par ekonomisko un sociālo partneru darbībām

19. Kopsavilkumu ziņojumi
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20. Balsojums par rezolūciju priekšlikumiem, kas iekļauti triju pastāvīgo komiteju 
iesniegtajos ziņojumos 

21. Balsojums par steidzamiem rezolūciju priekšlikumiem

22. Dažādi jautājumi

23. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 11. sesijas laiks un vieta


