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 البرلمانية الجمعية 
  متوسطية-األورو

 
 
 
 
 استثنائية جلسة

 2008 أآتوبر 13- 12
 العامة للجلسة  مؤقت أعمال جدول

 
 

  طالل بن حسين الملك مؤتمرات مرآز
 الميت البحر 
 هول فيالدلفيا قاعة

 األردن
 
 

  2008 أآتوبر 12 األحد
15:00 - 18:30  

                                  
 

 المشارآين وصول 14.45
 

 البرلمانية الجمعية رئيس بوترينغ، غرت-هانس السيد قبل من العامة االستثنائية الجلسة افتتاح  15:05  - 15:00
 المؤقت األعمال جدول واعتماد األوروبي، البرلمان ورئيس متوسطية-األورو

 
 

 يتم( األردن أو األردنية الهاشمية المملكة ملك ي،الثان اهللا عبد الملك جاللة لـ افتتاحي خطاب   15:45 - 15:05
  )الحقًا التأآيد

 
 متوسطية-األورو البرلمانية الجمعية رئيس نائب ،المجالي الهادي عبد سيدلل ترحيبي خطاب 

  األردني البرلمان باسم والمتحدث
 

-رواألو البرلمانية الجمعية رئيس بوترينغ، غرت-هانس السيد من تعريفية مالحظات 
 . األوروبي البرلمان ورئيس متوسطية

 
 ورئيس متوسطية-األورو البرلمانية الجمعية رئيس نائب المنصوري، مصطفى للسيد خطاب
  المغربي البرلمان

 
  :لـ افتتاحية آلمات  16:30 - 15:45

  األوروبية المفوضيةممثل      -     
            االتحاد : ونةالرئاسة المشترآة لعملية برشل مصري،ممثل      -     

  للمتوسط            
 لعملية  المشترآة والرئاسة األوروبي االتحاد مجلس رئيس ممثل     -      

  للمتوسط االتحاد :برشلونة            
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  األوروبي باالتحاد الخاصة المناطق للجنة الدائم المراقب صفة بمنح العامة للجلسة قرار    16.35  - 16.30
 

 الجمعية تلعبه الذي والدور للمتوسط االتحاد :برشلونة لعملية المحدثة لألطر تطوير مشاريع :األولى الجلسة
   لهابرلماني آبعد متوسطية-األورو البرلمانية

 
 

 آبعد متوسطية-األورو البرلمانية الجمعية دور حول بالمكتب الخاصة التوصيةمشروع  طرح 16:40  - 16:35
 الجمعية رئيس بوترينغ، غرت-هانس السيد قبل من للمتوسط االتحاد :برشلونة لعملية لمانيبر

 . األوروبي البرلمان ورئيس متوسطية-األورو البرلمانية
 

  العامة الجلسة مناقشة  18:15  - 16:45
 

  )2008 فمبرنو 4-3 ،مرسيليا( الخارجية وزراء لمؤتمر المكتب توصية على الموافقة  18:30  - 18:15
   

 
   2008 أآتوبر 13 اإلثنين
9:30 -  13:00  

                             
 

 األوسط الشرق في السالم عملية  :الثانية الجلسة
 

 غرت-هانس السيد قبل من األوسط الشرق في السالم عملية حول المكتب إعالن مسودة طرح 09:40  - 09:30
 .األوروبي البرلمان ورئيس متوسطية-األورو انيةالبرلم الجمعية رئيس بوترينغ،

 
  :لـ افتتاحية آلمات 10:10  - 09:40

  االتحاد األوروبي  مجلسمن األمانة العامة  ممثل  -
  العربية الدول لجامعة ممثل  -
 

  العامة الجلسة مناقشة  12:40  - 10:10
 

  المكتب إعالن على الموافقة  12:50  - 12:40
 

 البرلمانية الجمعية رئيس بوترينغ، غرت-هانس السيد قبل من االستثنائية الجلسة اختتام  13:00  - 12:50
 .األوروبي البرلمان ورئيس متوسطية-األورو

 


