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SPOLOČNÉ PARLAMENTNÉ ZHROMAŽDENIE 
AKT – EÚ

PREDSEDNÍCTVO1

SCHÔDZA
nedeľa 29. novembra 2009

od 17.00 h do 20.00 h
-plenárna sála -

Luanda (Angola)
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

1. Prijatie návrhu programu schôdze (AP100.597/BUR)

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 29. a 30. septembra 2009 v Bruseli 
(AP100.594/BUR)

3. Oznámenia spolupredsedsedov

4. Preskúmanie a prijatie návrhu programu schôdze a pracovného programu na 18. zasadanie 
Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (AP100.586/Rev2)

                                               
(1)  Členovia predsedníctva sú::

Členovia za EÚ
pán Michel, spolupredseda (ALDE)
pán Arif (S&D) 
pán Šťastný (PPE)
pán Hoarau (GUE/NGL)
pani Klass (PPE)
pán Nicholson (ECR)
pani McAvan (S&D)
pani Ronzulli (PPE)
pán Goerens (ALDE)
pán Scotta' (EFD) 
pani Roithová (PPE)
pán Ouzký (ECR)
pani Rivasi (Verts/ALE)

Členovia za krajiny AKT
pán Rasmussen, spolupredseda (Cookove ostrovy)
pán De Sousa (Angola)
(Botswana)
pán Tapsoba (Burkina Faso)
pán Bounkoulou (Konžská republika)
pán Lutundula (Konžská demokratická republika)
pán Toga (Etiópia)
pán Baldeh (Gambia)
pán Ramotar (Guyana)
(Papua-Nová Guinea)
pán Polisi (Rwanda)
(Šalamúnove ostrovy)
Rodgers (Surinam)
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5. Preskúmanie prípustnosti návrhu uznesení o naliehavých témach podľa článku 7 ods. 3 
rokovacieho poriadku 

 zmena klímy
 situácia na Madagaskare

6. Semináre

vymenovanie predsedov a spravodajcov:

 Odborná príprava v oblasti lepšej správy vecí verejných – návšteva Národnej školy 
verejnej správy

 „Prepáčte, Angola vo výstavbe“ – prehliadka stavebných projektov na rozšírenie 
Luandy – výstavba bytov, futbalového štadióna, univerzitného areálu a ZEE 
(osobitnej hospodárskej zóny)

 Zlepšenie životných podmienok v meste Musseques – prehliadka projektu mestskej 
bytovej výstavby

7. Povolenie na vypracovanie správ predložia stále výbory.

8. Finančné záležitosti (zodpovední podpredsedovia): pán Goerens a pán Lutundula (Konžská 
demokratická republika))

správa o stave v oblasti stanovenia diét pre členov z krajín AKT a účasť členov sekretariátu 
AKT na misiách a plenárnych zasadaniach spoločného parlamentného zhromaždenia v roku 
2010 

9. Prieskumné misie (prípadné)

Diskusia o prípadných prieskumných misiách v roku 2010.

10. Volebné pozorovateľské misie spoločného parlamentného zhromaždenia (prípadné)

Diskusia o prípadných volebných pozorovateľských misiách v roku 2010.

11. Regionálne a subregionálne schôdze spoločného parlamentného zhromaždenia

 správa o 4. regionálnej schôdzi konanej v Burkina Faso
 diskusia o regionálnych schôdzach v roku 2010 (5. regionálna schôdza (východná 

Afrika) na Seychelách)

12. Ľudské práva (zodpovední podpredsedovia): pani Roithová a pán Toga (Etiópia))

 konečné schválenie správy o práve na potravu (AP100.590/BUR/rev)

13. Potvrdenie dátumov a miest konania 19. a 20. zasadania spoločného parlamentného 
zhromaždenia

14. Rôzne otázky
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15. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze predsedníctva 

Nasledujúca schôdza sa bude konať v utorok 26. a stredu 27. januára 2010 v Bruseli.


