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2009 m. lapkričio 23 d.

18-oji SESIJA

2009 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.

LUANDA (Angolos Respublika)
_______________

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

ir DARBO PROGRAMA

AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos interneto svetainės adresas:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp



PEAP100.586/Rev3 2/7 OJ\797254LT.doc

LT

1. Klausimų Tarybai ir Komisijai galutinis pateikimo terminas:

- 2009 m. spalio 12 d., pirmadienis, 16 val.

2. Skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų galutinis pateikimo terminas:

- 2009 m. spalio 19 d., pirmadienis, 16 val.

3. Kompromisinių pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo terminas:

- 2009 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 15 val.

4. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas.

Nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimų 
pateikimo terminas:

- 2009 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 18 val.

Teikiamų balsuoti pasiūlymų dėl kompromisinių rezoliucijų ir kitų skubių pasiūlymų 
dėl rezoliucijų pakeitimų pateikimo terminas:

- 2009 m. gruodžio 1 d., antradienis, 15 val.

5. Prašymų dėl balsavimo metodų (balsavimo dėl atskirų teksto dalių, slapto 
balsavimo, atskirų kolegijų balsavimo) pateikimo terminas:

- 2009 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 18.00 val., raštu.

6. Kalbėjimo trukmės apribojimas (žr. Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 2 dalį):

5 minutės įžanginėms kalboms,

3 minutės kiekvienam kalbėtojui diskusijų metu (išskyrus atvejus, kai diskusijoms 
skirtas laikas paskirstomas kitaip, atsižvelgiant į likusį laiką),

2 minutės išvadoms.
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Kiti posėdžiai.

2009 m. lapkričio 25–27 d., TREČIADIENIS, KETVIRTADIENIS ir PENKTADIENIS

AKR posėdžiai.

2009 m. lapkričio 28 d., ŠEŠTADIENIS

8.00−10.00 val.

Moterų forumas. 

10.30−13.00 val.

Socialinių reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis.

14.00–16.30 val.

(tuo pat metu)
Politinių reikalų komiteto posėdis. 
Ekonominės plėtros, finansų ir prekybos komiteto posėdis.

2009 m. lapkričio 29 d., SEKMADIENIS

8.00−16.00 val.

Ekskursijos

1. Lubangas (Uilos (Huila) provincija). Žemės ūkio projektai.
2. Kapanda (Malanžės (Malanje) provincija). Hidroelektrinės užtvanka. Istorinės vietovės.
3. Sojas (Zairės (Zaire) provincija). Suskystintų gamtinių dujų projektas. Kongo upė.

17.00–20.00 val.

Biuro posėdis.
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2009 m. lapkričio 30 d., PIRMADIENIS

8.00−10.00 val.

Taikinimo posėdžiai dėl skubos tvarka teikiamų rezoliucijos pasiūlymų.

11.00 val.

Oficialus posėdis, kuriuo pradedama 18-oji AKR ir ES jungtinės parlamentinės 
asamblėjos sesija.

Pranešėjų sąrašas (dar nepatvirtinta):

- Angolos Respublikos nacionalinės asamblėjos pirmininkas Fernando da Piedade Dias 
dos Santos,

- vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Wilkie 
Rasmussen,
- vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Louis Michel,
- Angolos atstovas (-ė) *******************.

13.00 val.

Spaudos konferencija plenarinių posėdžių salėje.

15.00–19.00 val.

Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdis.

Pirmasis Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdis ir ne Parlamento atstovų 
akreditavimas.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. 17-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdžio (2009 m. rugsėjo 14 
d., OL C 221) protokolo tvirtinimas.

3. Pirmininkų pranešimai, įskaitant 2009 m. lapkričio 29 d. Biuro posėdyje priimtus 
sprendimus.

4. Už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą atsakingo Komisijos nario Karelo de Guchto 
pranešimas.

5. Klausimų Komisijai valanda.

6. Komisijos veiksmai atsižvelgiant į Prahoje (Čekijos Respublika) vykusios 17-osios 
AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijos priimtas rezoliucijas.

7. Diskusijos su Komisija pagal pakeltos rankos (angl. catch-the-eye) principą.
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8. Kotonu partnerystės susitarimo (angl. CPA) peržiūra:

Diskusijos (ir galbūt deklaracija)

2009 m. gruodžio 1 d., ANTRADIENIS

9.00−13.00 val.

9. Pasaulinė AIDS diena.
Pirmininkų pranešimai.

10. Pabėgėlių klausimas, ypač pabrėžiant klimato kaitos poveikį. Diskusijos nepriimant 
rezoliucijos.
Specialiojo JT pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro atstovo Sanda Kimbimbi
pranešimas.

11. Skubus klausimas Nr. 1. Klimato kaita.

12. Ekonominių ir socialinių partnerių pranešimas.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei regioninių pilietinės 
visuomenės atstovų pranešimai.

13. Finansinės krizės poveikis AKR šalims.
Josepho Mugambe (Uganda) ir Hanso-Peterio Meyerio pranešimas.
Ekonominės plėtros, finansų ir prekybos komitetas.

15.00–19.00 val.

Darbo grupės:
1. Mokymas siekiant užtikrinti geresnį valdymą. Vizitas į Nacionalinę administravimo 

mokyklą.
2. „Atsiprašome, Angoloje vyksta statybos“. Statybos darbų (gyvenamųjų namų, futbolo 

stadiono, universiteto miestelio ir specialios ekonominės zonos (ZEE)) pagal Luandai 
plėsti skirtus projektus vietų lankymas.

3. Gyvenimo sąlygų gerinimas Musekeso (Musseques) priemiestyje. Miesto gyvenamųjų 
namų pertvarkymo projekto darbų vietos lankymas.

19.00–20.00 val. (galbūt)

Biuro posėdis.

2009 m. gruodžio 2 d., TREČIADIENIS 

9.00−13.00 val.
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14. Pasaulinis valdymas ir tarptautinių institucijų reforma.
Donaldo Ramotaro (Gajana) ir Miguelio Angelio Martínez Martínezo pranešimai. 
Politinių reikalų komitetas. 

15. Nelaimių mažinimas ir atkūrimo darbai. Diskusijos nepriimant rezoliucijos.
Pasaulio banko pasaulinės nelaimių mažinimo ir atkūrimo priemonės (angl. PNMAP) 

programos vadovo Sarojo K. Jha'o pranešimas.

16. PPO derybos ir Ekonominės partnerystės susitarimai. Dabartinė padėtis. 
Diskusijos nepriimant rezoliucijos.

Europos Komisijos atstovo pranešimas (dar nepatvirtinta).

17. Socialinė ir kultūrinė jaunimo integracija ir dalyvavimas.
Manuelio Jiménezo (Dominikos Respublika) ir Olle Schmidto pranešimas.
Socialinių reikalų ir aplinkos apsaugos komitetas.

15.00–19.00 val.

18. Pramonės ir prekybos ministrės, AKR Tarybos pirmininkės pareigas einančios Eunice 
Kazembe pranešimas.

19. ES Tarybos pirmininkės pareigas einančios Švedijos vystymosi ministrės Gunillos 
Carlsson pranešimas.

20. Klausimų Tarybai valanda.

21. Diskusijos su Taryba pagal pakeltos rankos (angl. catch-the-eye) principą.

22. Skubus klausimas Nr. 2. Padėtis Madagaskare.

23. 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) šalių ir regioninės strategijos dokumentai,
įskaitant Angolos šalies strategijos dokumentus. Diskusijos nepriimant rezoliucijos.

2009 m. gruodžio 3 d., KETVIRTADIENIS 

7.45 val.

Susitikimas su spaudos atstovais - pusryčiai su pirmininkais (dar nepatvirtinta))

9.00 val. ( iki pabaigos)

24. Apibendrinamieji darbo grupių pranešimai.

25. Balsavimas dėl trijų nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl 
rezoliucijos.

26. Balsavimas dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų (ir, galbūt, deklaracija dėl Kotonu 
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partnerystės susitarimo peržiūros).

27. Kiti klausimai.

28. 19-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijos laikas ir vieta.


