
OJ\797254BG.doc AP100.586/Rev3

BG BG

23 ноември 2009 г.

18-та СЕСИЯ

30 ноември - 3 декември 2009 г.

ЛУАНДА (Република Ангола)
_______________

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

и РАБОТНА ПРОГРАМА

Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Краен срок за внасяне на въпроси към Съвета и Комисията

- понеделник, 12 октомври, 16.00 ч.

2. Краен срок за внасяне на неотложни предложения за резолюция

- понеделник, 19 октомври, 16.00 ч.

3. Краен срок за внасяне на компромисни предложения за резолюция

- понеделник, 30 ноември, 15.00 ч.

4. Краен срок за внасяне на измененията

към предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от 
постоянните комисии

- понеделник, 30 ноември, 18.00 ч.

към компромисните резолюции и други неотложни предложения за резолюция, 
които подлежат на гласуване

- вторник, 1 декември, 15.00 ч.

5. Искания, свързани с методите на гласуване (гласуване за различни части от 
текста, чрез тайно гласуване, от отделните камари)

- сряда, 2 декември, 18.00 ч., в писмен вид

6. Ограничение на времето за изказвания (вж. член 14, параграф 2 от Правилника 
за дейността на ЕП)

5 минути за встъпителни изявления

3 минути за ораторите по време на разискванията (освен ако времето за 
изказване е разпределено по различен начин въз основа на разделението на общото 
налично време)

2 минути за приключване на разискванията
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Други заседания

СРЯДА, 25 ноември - ПЕТЪК, 27 ноември

Заседания на АКТБ

СЪБОТА, 28 ноември

8.00 - 10.00 ч.

Форум на жените 

От 10.30 до 13.00 ч.

Заседание на комисията по социални въпроси и околна среда  

от 14.00 ч. до 16.30 ч.

(едновременно)
Заседание на комисията по политически въпроси
Заседание на Комисията по икономическо развитие, финанси и търговия

НЕДЕЛЯ, 29 ноември

от 8.00 до 16.00 ч.

Екскурзии

1. Lubango (провинция Huila) - Селскостопански проекти
2. Capanda (провинция Malanje) - Хидроелектрически бент - исторически обекти
3. Soyo (провинция Zaire) - нефтодобивен проект LNG - река Конго

от 17.00 ч. до 20.00 ч.

Заседание на Бюрото  



AP100.586/Rev3 4/7 OJ\797254BG.doc

BG

ПОНЕДЕЛНИК, 30 ноември

8.00 - 10.00 ч.

Заседания за съгласуване във връзка с приемане на неотложни предложения за 
резолюция

11.00 ч.

Официално откриване на заседанието на 18-та сесия на Съвместната парламентарна 
асамблея на АКТБ и ЕС

Списък на ораторите (очаква се потвърждение):

- Г-н Fernando da Piedade Dias dos Santos, председател на Народното събрание на 
Ангола

- Г-н Wilke Rasmussen, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея на 
АКТБ и ЕС
- Г-н Louis Michel, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ 
и ЕС
- *******************, представител на Ангола

13.00 ч.

Пресконференция в пленарна зала

от 15.00 ч. до 19.00 ч.

Заседание на Съвместната парламентарна асамблея

Учредително заседание на Съвместната парламентарна асамблея и акредитация на 
непарламентарни представители

1. Приемане на проекта на дневен ред

2. Одобряване на протоколите от 17-та сесия на Съвместната парламентарна 
асамблея АКТБ-ЕС (ОВ C 221, 14.9.2009 г.) 

3. Съобщения на съпредседателите, включително решения, взети на заседанието на 
Бюрото от 29 ноември

4. Изказване от г-н Karel de Gucht, член на Комисията, отговарящ за развитието и 
хуманитарната помощ 

5. Въпроси към Комисията
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6. Действия, предприети от Комисията относно резолюциите, приети на 17-та сесия 
на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и ЕС, проведена в Прага (Чешката 
република)

7. Разискване с участието на Комисията- процедура с вдигане на ръка („сatch the 
eye“)

8. Преразглеждане на Споразумението за партньорство от Котону:
Разискване (евентуално с декларация) 

ВТОРНИК, 1 декември

9.00 - 13.00 ч.

9. Световен ден за борба със СПИН
Изявления на съпредседателите

10. Бежанци, със специално внимание на въпросите за въздействието на изменението 
на климата: разискване без резолюция
Изложение на г-н Sanda Kimbimbi, специален представител на Върховния 
комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) 

11. Неотложна тема № 1: Изменение на климата.

12. Доклад на икономическите и социалните партньори
Изложение на Европейския икономически и социален комитет и на регионалните 
представители на гражданското общество

13. Влияние на финансовата криза върху държавите от АКТБ
Доклад на г-н Joseph Mugambe (Уганда) и на г-н Hans-Peter Meyer
Комисия по икономическо развитие, финанси и търговия

от 15.00 ч. до 19.00 ч.

Работни срещи:
1. Обучение за по-добро управление - посещение в Националния институт по 

администрация 

2. „Съжаляваме, Ангола е в процес на изграждане” – посещение на строителни 
проекти за разширяването на Луанда – жилищни сгради, футболен стадион, 
университетски комплекс и ZEE (специална икономическа зона).

3. Подобряване на условията на живот в град Musseques – посещение на проект за 
градско презаселване.

19.00 - 20.00 ч.(вероятно)
Заседание на Бюрото 
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СРЯДА, 2 декември

9.00 - 13.00 ч.

14. Глобалното управление и реформата на международните институции
Доклад на г-н Donald Ramotar (Гайана) и г-н Miguel Angel Martínez Martínez,
Комисия по политически въпроси

15. Ограничаване на бедствията и възстановяване: разискване без резолюция
Представяне от г-н Sarjoi K. Jah, ръководител на програма към създадения от 

Световната банка Глобален инструмент за ограничаване на бедствията и възстановяване.

16. Преговорите в СТО и споразуменията за икономическо партньорство (СИП) –  
състояние към настоящия момент: разискване без резолюция
Изложение на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

17. Социална и културна интеграция и участие на младите хора
г-н Manuel Jiménez (Доминиканска република) и г-н Olle Schmidt,
Комисия по социални въпроси и околна среда

от 15.00 ч. до 19.00 ч.

18. Изявление на г-жа Eunice Kazembe, министър на промишлеността и търговията 
на Малави, действащ президент на съвета на АКТП

19. Изказване на г-жа Gunilla Carlsson, министър по въпросите на развитието на 
Швеция, действащ председател на Съвета на ЕС

20. Въпроси към Съвета

21. Разискване с участието на Съвета - процедура с вдигане на ръка (catch-the-eye)

22. Неотложна тема № 2: Положението в Мадагаскар

23. Национални и регионални стратегически доклади за 10-ия ЕФР, включително 
стратегическият доклад за Ангола: разискване без резолюция

ЧЕТВЪРТЪК, 3 декември

7.45 ч.  

Пресконференция – закуска със съпредседателите (очаква се потвърждение за 
мястото)

9.00 ч. до закриването
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24. Обобщаващи доклади от работните срещи

25. Гласуване на предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от 
трите постоянни комисии

26. Гласуване на неотложните предложения за резолюция (и евентуално на декларация 
относно преразглеждане на Споразумението за партньорство от Котону)

27. Разни въпроси

28. Дата и място на 19-та сесия на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и 
ЕС


