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23. listopadu 2009

18. ZASEDÁNÍ

30. listopadu – 3. prosince 2009

LUANDA (Angolská republika)
_______________

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

a PRACOVNÍ PROGRAM

Internetové stránky Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU
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1. Lhůta pro předložení otázek Radě a Komisi

- pondělí 12. října v 16:00

2. Lhůta pro předložení naléhavých návrhů usnesení

- pondělí 19. října v 16:00

3. Lhůta pro předložení kompromisních návrhů usnesení

- pondělí 30. listopadu v 15:00

4. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

k návrhům usnesení, které jsou obsaženy ve zprávách předložených stálými výbory

- pondělí 30. listopadu v 18:00

ke kompromisním usnesením a dalším naléhavým návrhům usnesení, které mají být 
předloženy k hlasování

- úterý 1. prosince v 15:00

5. Požadavky vztahující se k metodám hlasování (hlasování o samostatných částech 
textu, tajným hlasováním, každou komorou zvlášť)

- středa 2. prosince v 18:00, písemně

6. Omezení doby pro jednotlivé příspěvky (srov. čl. 14 odst. 2 jednacího řádu)

5 minut na úvodní sdělení

3 minuty pro řečníky v rozpravách (pokud není doba pro jednotlivé příspěvky 
přidělena jinak na základě rozdělení celkového času, který je k dispozici)

2 minuty na zakončení
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Další schůze

STŘEDA 25. listopadu až PÁTEK 27. listopadu

Schůze AKT

SOBOTA 28. listopadu

od 8:00 do 10:00

Fórum žen 

od 10:30 do 13:00

Schůze Výboru pro sociální věci a životní prostředí  

od 14:00 do 16:30

(souběžně)
Schůze Výboru pro politické věci 
Schůze Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod 

NEDĚLE 29. listopadu

od 8:00 do 16:00

Exkurze

1. Lubango (provincie Huila) – zemědělské projekty 
2. Capanda (provincie Malanje) – přehradní hydroelektrárna – historická místa
3. Soyo (provincie Zaire) – ropný projekt týkající se zkapalněného zemního plynu – řeka Kongo

od 17:00 do 20:00

Schůze předsednictva 
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PONDĚLÍ 30. listopadu

od 8:00 do 10:00

Dohodovací schůze k naléhavým návrhům usnesení

11:00

Oficiální zahajovací schůze 18. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

Vystoupí (zatím nepotvrzeno):

- pan Fernando da Piedade Dias dos Santos, předseda Národního shromáždění Angolské 
republiky

- pan Wilkie Rasmussen, spolupředseda Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU
- pan Louis Michel, spolupředseda Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU
- *******************, zástupce/zástupkyně Angoly

13:00

Tisková konference v jednacím sále

od 15:00  do 19:00

Zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění

Ustavující schůze Smíšeného parlamentního shromáždění a akreditace neparlamentních 
zástupců

1. Přijetí návrhu pořadu jednání

2. Schválení zápisu ze 17. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU 
(Úř. věst. C 221, 14. 9. 2009) 

3. Oznámení spolupředsedů včetně rozhodnutí přijatých na schůzi předsednictva dne 
29. listopadu

4. Prohlášení pana Karla de Guchta, komisaře se zvláštní odpovědností pro rozvoj a 
humanitární pomoc 

5. Doba vyhrazená pro otázky Komisi

6. Opatření učiněná Komisí na základě usnesení přijatých na 17. zasedání Smíšeného 
parlamentního shromáždění AKT-EU konaném v Praze (Česká republika)

7. Rozprava s Komisí – postup catch-the-eye

8. Revize dohody o partnerství z Cotonou:
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Rozprava (případně s prohlášením) 

ÚTERÝ 1. prosince

od 9:00 do 13:00

9. Světový den boje proti AIDS
Prohlášení místopředsedů

10. Uprchlíci, se zvláštním důrazem na dopad změny klimatu: rozprava (bez usnesení)
Prezentace pana Sandy Kimbimbiho, vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

11. Naléhavé téma č. 1: Změna klimatu

12. Zpráva hospodářských a sociálních partnerů
Příspěvek EHSV a zástupců regionální občanské společnosti

13. Dopad finanční krize na státy AKT
Zpráva pana Josepha Mugambeho (Uganda) a pana Hanse-Petera Meyera
Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod

od 15:00 do 19:00

Semináře
1. Školení zaměřené na zdokonalení správy – návštěva Státní školy pro administrativu 
2. „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)

3. Zlepšení životních podmínek v Musseques – návštěva urbanistického projektu na 
přestěhování obyvatelstva 

od 19:00 do 20:00 (případně)
Schůze předsednictva

STŘEDA 2. prosince

od 9:00 do 13:00

14. Globální řízení a reforma mezinárodních institucí
Zpráva pana Donalda Ramotara (Guyana) a pana Miguela Angela Martíneze Martíneze
Výbor pro politické záležitosti



AP100.586/Rev3 6/7 OJ\797254CS.doc

CS

15. Snižování rizika katastrof a obnova: rozprava bez usnesení
Prezentace pana Saroje K. Jhy, programového ředitele Globálního nástroje Světové 
banky pro snižování rizika katastrof a obnovu (GFDRR).

16. Jednání Světové obchodní organizace (WTO) a dohody o hospodářském partnerství 
(EPA) – aktuální situace: rozprava bez usnesení
 Prezentace zástupce Evropské komise (bude potvrzeno)

17. Sociální a kulturní integrace a účast mladých lidí
Zpráva pana Manuela Jiméneze (Dominikánská republika) a pana Olleho Schmidta
Výbor pro sociální věci a životní prostředí

od 15:00 do 19:00

18. Prohlášení paní Eunice Kazembeové, malawské ministryně pro průmysl a obchod,
úřadující předsedkyně rady AKT

19. Prohlášení paní Gunilly Carlssonové, švédské ministryně pro rozvoj, úřadující 
předsedkyně Rady EU

20. Čas pro otázky Radě

21. Rozprava s Radou – postup catch-the-eye

22. Naléhavé téma č. 2: Situace na Madagaskaru

23. Strategické dokumenty pro jednotlivé země a regiony v souvislosti s 10. ERF, včetně 
národního strategického dokumentu pro Angolu: rozprava bez usnesení

ČTVRTEK 3. prosince

od 7:45

Tisková konference – snídaně se spolupředsedy (místo bude potvrzeno) 

od 9:00 do zakončení

24. Souhrnné zprávy ze seminářů

25. Hlasování o návrzích usnesení zahrnutých do zpráv předložených třemi stálými výbory

26. Hlasování o naléhavých návrzích usnesení (a případné prohlášení týkající se revize 
dohody o partnerství z Cotonou)

27. Různé

28. Datum a místo konání 19. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU
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