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1. Tidsfrist för inlämning av frågor till rådet och kommissionen

– Måndagen den 17 oktober kl. 16.00

2. Tidsfrist för inlämning av brådskande förslag till resolutioner

– Torsdagen den 20 oktober kl. 16.00

3. Tidsfrist för inlämning av förslag till kompromissresolutioner

– Måndagen den 21 november kl. 15.00

4. Tidsfrist för att inge ändringsförslag

Ändringsförslag som avser resolutionsförslag som ingår i de betänkanden som lagts fram 
av de ständiga utskotten

– Måndagen den 21 november kl. 18.00

Ändringsförslag som avser förslag till kompromissresolutioner och andra brådskande 
förslag till resolutioner som skall gå till omröstning.

– Tisdagen den 22 november kl. 15.00

5. Begäran i samband med omröstningsmetoder (omröstningar om separata delar av 
en text, sluten omröstning, omröstning i separata kammare)

– Torsdagen den 24 november kl. 9.00, skriftligen

6. Begränsning av talartid (se artikel 14.2 i arbetsordningen)

Fem minuter för inledande inlägg

Tre minuter per talare under debatterna (såvida talartiden inte fördelats annorlunda 
på grundval av fördelningen av den tid som disponeras totalt sett).

Två minuter för avslutande inlägg
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Övriga sammanträden

LÖRDAGEN den 19 november

kl. 10.00–12.30

Sammanträde i utskottet för politiska frågor (Pentland Room)

kl. 14.30–17.00
(samtidigt)

– Sammanträde i utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 
(Pentland Room)

– Sammanträde i utskottet för sociala frågor och miljö (Lomond Room)

kl. 19.00–21.00

Kvinnoforum (Pentland Room)

SÖNDAGEN den 20 november

Projektbesök

kl. 17.00–20.30

Presidiets sammanträde (Lomond Room)

MÅNDAGEN den 21 november

kl. 8.30–10.30

Förlikningssammanträden om brådskande resolutionsförslag
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MÅNDAGEN den 21 november

kl. 11.00–13.00

Högtidligt öppnande av den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingens 
tionde sammanträde
(Pentland Room)

Talarlista: (skall bekräftas)

Välkomsttal av Edinburghs borgmästare Lesley Hinds

– Hertigen av Gloucester
– Glenys Kinnock, medordförande i den gemensamma parlamentariska 

AVS-EG-församlingen
– Sharon Hay Webster, medordförande i den gemensamma parlamentariska 

AVS-EG-församlingen
– George Reid, det skotska parlamentets talman

kl. 15.00–19.00

Den gemensamma parlamentariska församlingens sammanträde

Den gemensamma parlamentariska församlingens konstituerande sammanträde och 
ackreditering av icke-parlamentariska företrädare

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

2. Justering av protokollet från den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingens 
nionde sammanträde
(ännu ej offentliggjort i EUT)

3. Betänkande av Barry Faure (Seychellerna) och Fiona Hall –
Om naturkatastrofers orsaker och konsekvenser
Utskottet för sociala frågor och miljö

4. Brådskande fråga 1: Situationen i Västafrika

TISDAGEN den 22 november

kl. 9.00–13.00
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5. Betänkande av Louis-Claude Nyassa (Kamerun) och Nirj Deva –
Jordbruks- och gruvråvaror
Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel

− Eventuellt, anförande av Valentine Sendanyoye-Rugwabiza, vice generaldirektör för 
WTO

6. Brådskande fråga 2: Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (REACH)

kl. 15.00–19.00

7. Seminarier: 

− Uppnående av millenniemålen för hälsa genom forskning och utveckling
− Miljön i centrum för arbetet: ekoturism och hållbar energi
− Fisk och fiskbearbetning: EU:s politik och standarder

ONSDAGEN den 23 november

kl. 9.00–13.00

8. Anförande av Gareth Thomas, biträdande minister för internationell utveckling 
(Förenade kungariket), rådets tjänstgörande ordförande

9. Anförande av Roger Marie Rafenomezantsoa, minister för industrialisering, handel och 
utveckling av den privata sektorn (Madagaskar), tjänstgörande ordförande för AVS-rådet

10. Frågestund med rådet

11. Diskussion med rådet

12. Betänkande av Abubakar Bawa Bwari (Nigeria) och Mauro Zani –
De nationella parlamentens roll vid genomförandet av Cotonouavtalet

Utskottet för politiska frågor

kl. 15.00–19.00
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13. Tal av Jack McConnell, Skottlands premiärminister, därefter diskussion

14. Anförande av Louis Michel, ledamot av kommissionen med särskilt ansvar för utveckling 
och humanitärt bistånd

15. Frågestund med kommissionen

16. Kommissionens åtgärder med avseende på de resolutioner som antogs vid den 
gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingens nionde sammanträde i Bamako 
(Mali)

17. Diskussion med kommissionen

TORSDAGEN den 24 november

kl. 9.00–13.00

18. Redogörelse för de ekonomiska och sociala parternas verksamhet

19. Sammanfattning av seminarierna

20. Omröstning om de resolutionsförslag som ingår i de betänkanden som lagts fram av de 
tre ständiga utskotten

21. Omröstning om brådskande resolutionsförslag

22. Övriga frågor

23. Tid och plats för den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingens 
elfte sammanträde


