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1. Neuvostolle ja komissiolle esitettävien kysymysten jättämisen määräaika

– maanantai 12. lokakuuta klo 16.00

2. Kiireellisiä asioita koskevien päätöslauselmaesitysten jättämisen määräaika

– maanantai 19. lokakuuta klo 16.00

3. Kompromissipäätöslauselmaesitysten jättämisen määräaika

– maanantai 30. marraskuuta klo 15.00.

4. Tarkistusten jättämisen määräaika

tarkistukset pysyvien valiokuntien mietintöihin sisältyviin päätöslauselmaesityksiin

– maanantai 30. marraskuuta klo 18.00.

tarkistukset kompromissipäätöslauselmaesityksiin ja muihin kiireellisiä asioita koskeviin 
päätöslauselmaesityksiin, joista äänestetään

– tiistai 1. joulukuuta klo 15.00.

5. Äänestystapoja koskevat pyynnöt (äänestys erillisistä osista, salainen lippuäänestys, 
erillinen äänestys edustajaryhmittäin)

– keskiviikko 2. joulukuuta klo 18.00 kirjallisesti

6. Puheajan rajoittaminen  (vrt. työjärjestyksen 14 artiklan 2 kohta)

alustus – 5 minuuttia

keskustelun kuluessa puhujaa kohden – 3 minuuttia (paitsi jos puheaika jaetaan eri 
tavalla kokonaisajan jakautumisen perusteella)

päätössanat – 2 minuuttia
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Muut kokoukset

KESKIVIIKKO 25.–PERJANTAI 27. marraskuuta

AKT-kokoukset

LAUANTAI 28. marraskuuta

klo 8.00–10.00

Naisten foorumi 

klo 10.30–13.00

Sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunnan kokous

klo 14.00–16.30

(samanaikaisesti)
Poliittisten asioiden valiokunnan kokous 
Taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunnan kokous 

SUNNUNTAI 29. marraskuuta

klo 8.00–16.00

Ekskursiot

1. Lubango (Huilan provinssi) – Maataloushankkeet
2. Capanda (Malanjen provinssi) – Vesivoimalan pato – historiallisia kohteita
3. Soyo (Zairen provinssi) – nesteytettyä maakaasua ja öljyä koskeva hanke – Kongo-joki

klo 17.00–20.00

Työvaliokunnan kokous 
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MAANANTAI 30. marraskuuta

klo 8.00–10.00

Sovittelukokoukset kiireellisiä asioita koskevista päätöslauselmaesityksistä

klo 11.00

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 18. täysistunnon virallinen 
avajaisistunto

Puhujalista (vahvistettava):

– Angolan tasavallan kansalliskokouksen puhemies Fernando da Piedade Dias dos Santos
– AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtaja Wilkie 

Rasmussen
– AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtaja Louis 

Michel
– Angolan tasavallan edustaja *******************

klo 13.00

Lehdistökonferenssi täysistuntosalissa

klo 15.00–19.00

Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen istunto

Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen järjestäytymiskokous ja muiden kuin 
parlamenttien edustajien akkreditointi

1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen

2. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen seitsemännentoista 
istunnon pöytäkirjan hyväksyminen (EUVL C 221, 14.9.2009) 

3. Yhteispuheenjohtajien ilmoitukset ja 29. marraskuuta pidetyssä työvaliokunnan 
kokouksessa tehdyt päätökset

4. Kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaavan komission jäsenen Karel de 
Guchtin lausunto

5. Komission kyselytunti

6. Toimet, joihin komissio on ryhtynyt yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 
17. täysistunnossa Prahassa (Tšekin tasavalta) hyväksyttyjen päätöslauselmien johdosta..

7. Keskustelu komission kanssa – catch-the-eye -menettely
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8. Cotonoun kumppanuussopimuksen (CPA) tarkistaminen: keskustelu (mahdollisesti 
julistus)

TIISTAI 1. joulukuuta

klo 9.00–13.00

9. Maailman Aids-päivä
Yhteispuheenjohtajien lausunnot

10. Pakolaiset, erityisesti painottaen ilmastonmuutoksen vaikutuksia: keskustelu ilman 
päätöslauselmaa
UNHCR:n erityisedustajan Sanda Kimbimbin puheenvuoro 

11. Kiireelliset asiat 1: ilmastonmuutos

12. Talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten selonteko
EESC:n ja alueellisten kansalaisyhteiskunnan edustajien puheenvuoro

13. Talouskriisin vaikutus AKT-maihin
Joseph Mugamben (Uganda) ja Hans-Peter Meyerin mietintö
Taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunta

klo 15.00–19.00

Seminaarit
1. Hyvää hallintotapaa koskeva koulutus – vierailu Kansallisessa hallintokoulussa 
2. "Sorry, Angola under Construction" – vierailu rakennusprojekteihin, joilla laajennetaan 

Luandaa – asunnot, jalkapallostadion ja yliopiston kampus ja ZEE (erityistalousalue)
3. Elinolosuhteiden parantaminen Musseque-kortteleissa – vierailu urbaaniin 

uudelleenasuttamishankkeeseen.

klo 19.00–20.00 (mahdollisesti)
Työvaliokunnan kokous

KESKIVIKKO 2. joulukuuta

klo 9.00–13.00

14. Maailmanlaajuinen hallinto ja kansainvälisten organisaatioiden uudistaminen
Donald Ramotarin (Guyana) ja Miguel Angel Martínez Martínezin mietintö
Poliittisten asioiden valiokunta
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15. Luonnonkatastrofien vähentäminen ja niistä toipuminen: keskustelu ilman 
päätöslauselmaa
Maailmanpankin katastrofiriskin vähentämistä koskevan rahaston (GFDRR) 
hankevastaavan Saroj K. Jhan puheenvuoro.

16. WTO:n neuvottelut ja talouskumppanuussopimukset – tilannekatsaus: keskustelu 
ilman päätöslauselmaa
Komission edustajan puheenvuoro (vahvistetaan myöhemmin)

17. Sosiaalinen ja kulttuurinen integroituminen ja nuorten osallistuminen
Manuel Jiménezin (Dominikaaninen tasavalta) ja Olle Schmidtin mietintö
Sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunta:

klo 15.00–19.00

18. Malawin teollisuus- ja kauppaministerin, AKT-neuvoston puheenjohtajan Eunice 
Kazemben puheenvuoro

19. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivan Ruotsin 
kehitysyhteistyöministerin Gunilla Carlssonin puheenvuoro

20. Neuvoston kyselytunti

21. Keskustelu neuvoston kanssa – catch-the-eye -menettely

22. Kiireelliset asiat 2: Madagaskarin tilanne

23. Maakohtaiset strategia-asiakirjat kymmenettä EKR:aa varten, myös Angolaa 
koskeva strategia-asiakirja: keskustelu ilman päätöslauselmaa

TORSTAI 3. joulukuuta

klo 7.45

Lehdistötilaisuus – aamiainen yhteispuheenjohtajien kanssa (paikka vahvistettava)

klo 9.00–kokouksen loppuun

24. Työryhmien tiivistelmäraportit

25. Äänestys päätöslauselmaesityksistä, jotka sisältyvät kolmen pysyvän valiokunnan 
esittämiin mietintöihin

26. Äänestys päätöslauselmaesityksistä (ja mahdollisesti julkilausuma CPA:n 
uudistamisesta)

27. Muut asiat

28. AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen 19. täysistunnon aika ja paikka


