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SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU

PŘEDSEDNICTVO(1)

SCHŮZE
Neděle 29. listopadu 2009

od 17:00 do 20:00
– Jednací sál –

Luanda (Angola)
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (AP100.597/BUR)

2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 29. a 30. září 2009 v Bruselu 
(AP100.594/BUR)

3. Sdělení spolupředsedů

4. Projednání a schválení návrhu pořadu jednání a pracovního programu na 18. zasedání 
Smíšeného parlamentního shromáždění (AP100.586/Rev2)

                                               
(1)  Členy předsednictva jsou:

Členové za EU
pan Michel, spolupředseda (ALDE)
pan Arif (S&D)
pan Šťastný (PPE)
pan Hoarau (GUE/NGL)
paní Klass (PPE)
pan Nicholson (ECR)
paní McAvan (S&D)
paní Ronzulli (PPE)
pan Goerens (ALDE)
pan Scotta' (EFD)
paní Roithová (PPE)
pan Ouzký (ECR)
paní Rivasi (Verts/ALE)

Členové za AKT
pan Rasmussen, spolupředseda (Cookovy ostrovy)
pan De Sousa (Angola)
(Botswana)
pan Tapsoba (Burkina Faso)
pan Bounkoulou (Konžská republika)
pan Lutundula (Konžská demokratická republika)
pan Toga (Etiopie)
pan Baldeh (Gambie)
pan Ramotar (Guayana)
(Papua-Nová Guinea)
pan Polisi (Rwanda)
(Šalamounovy ostrovy)
Rodgers (Surinam)
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5. Projednání přípustnosti návrhů usnesení o naléhavých tématech podle čl. 7 odst. 3 jednacího 
řádu 

 změna klimatu
 situace na Madagaskaru

6. Semináře
Jmenování předsedů a zpravodajů:

 školení zaměřené na zdokonalení správy – návštěva Státní školy pro administrativu
 „Omlouváme se, Angola je ve výstavbě“ – návštěva stavebních projektů zaměřených 

na rozšíření Luandy – bytová výstavba, fotbalový stadion a univerzitní kampus a 
zvláštní hospodářská zóna (ZEE)

 zlepšení životních podmínek v Musseques – návštěva projektu na přestěhování 
obyvatelstva v městském prostředí

7. Schválení zpráv, které mají být vypracovány stálými výbory

8. Finanční záležitosti (odpovědní místopředsedové: pan Goerens a pan Lutundula (Konžská 
demokratická republika)

Zpráva o pokroku dosaženém v oblasti vyplácení diet členům AKT a účasti členů 
sekretariátu AKT na misích a plenárních zasedáních Smíšeného parlamentního shromáždění 
v roce 2010 

9. Vyšetřovací mise (případně)

Diskuse o případných vyšetřovacích misích v roce 2010

10. Mise SPS pro sledování průběhu voleb (případně)

Diskuse o případných misích pro sledování průběhu voleb v roce 2010

11. Regionální a subregionální schůze shromáždění

 zpráva o 4. regionálním zasedání v Burkině Faso
 diskuse o regionálních zasedáních v roce 2010 (5. regionální schůze (Východní 

Afrika), Seychely)

12. Lidská práva (odpovědní místopředsedové: paní Roithová a pan Toga (Etiopie))

 konečné schválení zprávy o právech na výživu (AP100.590/BUR/rev)

13. Potvrzení dat a míst konání 19. a 20. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění

14. Jiné záležitosti
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15. Datum a místo konání příští schůze předsednictva 

Příští schůze se bude konat v úterý 26. a ve středu 27. ledna 2010 v Bruselu


