
OJ\797254LV.doc PEAP100.586/Rev3

LV LV

2009. gada 23. novembrī

18. SESIJA

2009. gada 30. novembris – 3. decembris

LUANDA (Angolas Republika)
_______________

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

un DARBA KĀRTĪBAS PROGRAMMA

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas tīmekļa vietne
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Padomei un Komisijai adresēto jautājumu iesniegšanas termiņš

- pirmdien, 12. oktobrī, plkst. 16.00

2. Steidzamu rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas termiņš

- pirmdien, 19. oktobrī, plkst. 16.00

3. Kompromisa rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas termiņš

- pirmdien, 30. novembrī, plkst. 15.00

4. Grozījumu iesniegšanas termiņš

rezolūciju priekšlikumiem, kas iekļauti pastāvīgo komiteju iesniegtajos ziņojumos

- pirmdien, 30. novembrī, plkst. 18.00

kompromisa rezolūciju priekšlikumiem un citiem steidzamiem rezolūciju 
priekšlikumiem, par kuriem jābalso,

- otrdien, 1. decembrī, plkst. 15.00

5. Pieprasījumi saistībā ar balsošanas kārtību (balsojumam par teksta atsevišķām 
daļām, aizklātam balsojumam, šķirtam balsojumam)

- trešdien, 2. decembrī, plkst. 18.00 rakstveidā

6. Pieļaujamais uzstāšanās ilgums (sal. ar Reglamenta 14. panta 2. punktu)

5 minūtes — uzstājoties ar ievadrunām

3 minūtes katram runātājam — uzstājoties debatēs (ja nav noteikts cits uzstāšanās 
ilgums, pamatojoties uz runātāju rīcībā esošo kopējo laiku)

2 minūtes — lai pabeigtu uzstāšanos
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Citas sanāksmes

No TREŠDIENAS, 25. novembra, līdz PIEKTDIENAI, 27. novembrim

ĀKK sanāksmes

SESTDIEN, 28. novembrī

plkst. 8.00–10.00

Sieviešu forums

plkst. 10.30–13.00

Sociālo lietu un vides komitejas sanāksme

plkst. 14.00–16.30

(vienlaicīgi)
Politikas lietu komitejas sanāksme
Ekonomiskās attīstības, finanšu un tirdzniecības komitejas sanāksme

SVĒTDIEN, 29. novembrī

plkst. 8.00–16.00

Ekskursijas

1. Lubango (Uilas province) — lauksaimniecības projekti
2. Kapanda (Malanžes province) — hidroelektrostacijas aizsprosts — vēsturiskas vietas
3. Sojo (Zaires province) — SDG degvielas projekts — Kongo upe

plkst. 17.00–20.00

Prezidija sanāksme
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PIRMDIEN, 30. novembrī

plkst. 8.00–10.00

Saskaņošanas sanāksmes par steidzamiem rezolūciju priekšlikumiem

plkst. 11.00

Oficiāla ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 18. sesijas atklāšanas sēde

Runātāju saraksts (jāapstiprina):

- Angolas Republikas Nacionālās asamblejas pārstāvis Fernando da Piedade Dias dos 
Santos

- ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājs Wilkie Rasmussen
- ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājs Louis Michel
- Angolas pārstāvis *******************

plkst. 13.00

Preses konference plenārsēžu zālē

plkst. 15.00–19.00

Apvienotās parlamentārās asamblejas sēde

Apvienotās parlamentārās asamblejas izveidošanas sanāksme un parlamentiem 
nepiederošu pārstāvju akreditācija

1. Darba kārtības projekta pieņemšana

2. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 17. sesijas protokola apstiprināšana
(OJ C 221, 14.09.2009)

3. Līdzpriekšsēdētāju paziņojumi, tostarp lēmumi, kas pieņemti Prezidija 29. novembra 
sanāksmē

4. Par attīstību un humāno palīdzību atbildīgā EK komisāra Karel de Gucht paziņojums

5. Jautājumi Komisijai

6. Komisijas rīcība saistībā ar Prāgā, Čehijā, rīkotās ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās 
asamblejas 17. sesijā pieņemtajām rezolūcijām

7. Debates ar Komisiju — brīvais mikrofons

8. Kotonū partnerības nolīguma (CPA) pārskatīšana —
debates (iespējams, ar deklarāciju)
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OTRDIEN, 1. decembrī

plkst. 9.00–13.00

9. Pasaules AIDS diena
Līdzpriekšsēdētāju paziņojumi

10. Bēgļi, ar īpašu uzsvaru uz klimata pārmaiņu ietekmi — debates bez rezolūcijas
ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos īpašā pārstāvja Sanda Kimbimbi uzstāšanās

11. Steidzams jautājums Nr. 1 — klimata pārmaiņas

12. Ekonomisko un sociālo partneru ziņojums
Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas un reģionālās pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju uzstāšanās

13. Finanšu krīzes ietekme uz ĀKK valstīm
Joseph Mugambe (Uganda) un Hans-Peter Meyer ziņojums
Ekonomiskās attīstības, finanšu un tirdzniecības komiteja

plkst. 15.00–19.00

Darbsemināri
1. Apmācības labākai pārvaldībai — Valsts administrācijas skolas apmeklējums
2. „Sorry, Angola under Construction” — Luandas paplašināšanai paredzēto būvniecības 

projektu apmeklējums — dzīvojamās ēkas, futbola stadions, universitātes pilsētiņa un 
ZEE (īpaša ekonomiskā zona)

3. Dzīves apstākļu uzlabojumi Musseques pilsētā — jaunu pilsētas mājokļu projekta 
apmeklējums

plkst. 19.00–20.00 (iespējams)
Prezidija sanāksme

TREŠDIEN, 2. decembrī

plkst. 9.00–13.00

14. Pasaules mēroga pārvaldība un starptautisko iestāžu reforma
Donald Ramotar (Gajāna) un Miguel Angel Martínez Martínez ziņojums
Politisko lietu komiteja

15. Katastrofu mazināšana un to seku novēršana — debates bez rezolūcijas
Pasaules Bankas Pasaules instrumenta katastrofu mazināšanai un dzīves atjaunošanai 
(GFDRR) pārstāvja Saroj K. Jha uzstāšanās
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16. PTO sarunas un ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN) — pašreizējais 
stāvoklis — debates bez rezolūcijas
Eiropas Komisijas pārstāvja uzstāšanās (vēl jāprecizē)

17. Jauniešu sociālā un kultūras integrācija un līdzdalība
Manuel Jiménez (Dominikānas Republika) un Olle Schmidt ziņojums
Sociālo lietu un vides komiteja

plkst. 15.00–19.00

18. Malāvijas rūpniecības un tirdzniecības ministra, ĀKK padomes pašreizējā priekšsēdētāja 
Eunice Kazembe paziņojums

19. Zviedrijas attīstības ministres, ES Padomes pašreizējās priekšsēdētājas Gunilla Carlsson
paziņojums

20. Jautājumi Padomei

21. Debates ar Padomi — brīvais mikrofons

22. Steidzams jautājums Nr. 2 — situācija Madagaskarā

23. Valstu un reģionālās stratēģijas dokumenti saistībā ar 10. EAF, tostarp Angolas 
VSD — debates bez rezolūcijas

CETURTDIEN, 3. decembrī

plkst. 7.45

Preses konference — brokastis ar līdzpriekšsēdētājiem (norises vieta vēl jāprecizē)

no plkst. 9.00 līdz slēgšanai

24. Darbsemināru kopsavilkuma ziņojumi

25. Balsojums par rezolūciju priekšlikumiem, kas iekļauti triju pastāvīgo komiteju 
iesniegtajos ziņojumos

26. Balsojums par steidzamiem rezolūciju priekšlikumiem (un iespējama deklarācija par 
CPA pārskatīšanu)

27. Citi jautājumi

28. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 19. sesijas laiks un vieta


