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23 ta’ Novembru 2009

It-18-il SESSJONI

30 ta' Novembru - 3 ta' Diċembru 2009

LUANDA (Repubblika tal-Angola)
_______________

ABBOZZ TA’ AĠENDA

u PROGRAMM TA' ĦIDMA

Websajt tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Skadenza biex jitressqu l-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni

- It-Tnejn 12 ta' Ottubru fl-16.00

2. Skadenza biex jitressqu l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni urġenti

- It-Tnejn 19 ta' Ottubru fl-16.00

3. Skadenza biex jitressqu l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ta' kompromess

- It-Tnejn 30 ta' Novembru fit-15.00

4. Skadenza biex jitressqu l-emendi

għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti ppreżentati mill-kumitati 
permanenti

- It-Tnejn 30 ta' Novembru fis-18.00

għar-riżoluzzjonijiet ta' kompromess u għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni urġenti oħra li 
se ssir votazzjoni dwarhom

- It-Tlieta 1 ta' Diċembru fit-15.00

5. Talbiet li għandhom x'jaqsmu mal-metodi ta' votazzjoni (votazzjonijiet dwar 
partijiet separati tat-test, b'vot sigriet, b'kulleġġi separati)

- L-Erbgħa, 2 ta' Diċembru fis-18.00 bil-miktub

6. Limitazzjoni tal-ħin għad-diskorsi (cf. Artikolu 14(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

5 minuti għall-istqarrijiet ta' introduzzjoni

3 minuti għall-kelliema waqt id-dibattiti (sakemm il-ħin għad-diskorsi ma jkunx 
allokat b'mod differenti fuq il-bażi ta' diviżjoni tal-ħin totali disponibbli)

2 minuti għall-għeluq
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Laqgħat oħra

L-ERBGĦA 25 sal-ĠIMGĦA 27 ta' NOVEMBRU

Laqgħat AKP

Is-SIBT 28 ta' NOVEMBRU

mit-8.00 sal-10.00

Forum tan-Nisa 

mill-10.30 sas-13.00

Laqgħa tal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali u l-Ambjent  

mis-14.00 sal-16.30

(fl-istess ħin)
Laqgħa tal-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi 
Laqgħa tal-Kumitat għall-Iżvilupp Ekonomiku, il-Finanzi u l-Kummerċ  

Il-ĦADD 29 ta' NOVEMBRU

mit-08.00 sal-16.00

Eskursjonijiet

1. Lubango (Provinċja ta’ Huila) - Proġetti agrikoli
2. Capanda (Provinċja ta’ Malanje) - Diga idroelettrika - siti storiċi
3. Soyo (Provinċja ta’ Zaire) - proġett ta’ gass naturali likwifatt - Xmara Kongo 

mill-17.00 sat-20.00

Laqgħa tal-Bureau 
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It-TNEJN 30 ta' NOVEMBRU

mit-8.00 sal-10.00

Laqgħat ta' konċiljazzjoni dwar mozzjonijiet għal riżoluzzjoni urġenti

fil-11.00

Seduta ta' ftuħ formali tat-18-il sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Lista ta' kelliema (għad trid tiġi kkonfermata)

- L-On. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Speaker tal-Assemblea Nazzjonali tar-
Repubblika tal-Angola

- Is-Sur Wilkie Rasmussen, Kopresident tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
- Is-Sur Louis Michel, Kopresident tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
- *******************, rappreżentant tal-Angola

fis-13.00

Konferenza għall-Istampa fis-Sala tal-Plenarja

mit-15.00 sas-19.00

Seduta tal-Assemblea Parlamentari Konġunta

Laqgħa kostituttiva tal-Assemblea Parlamentari Konġunta u akkreditar tar-
rappreżentanti mhux parlamentari

1. Adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tas-17-il sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-
UE (ĠU C 221, 14.09.2009) 

3. Avviżi tal-Kopresidenti li jinkludu d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-laqgħa tal-Bureau tad-29 
ta' Novembru

4. Stqarrija mis-Sur Karel de Gucht, Membru tal-Kummissjoni b'responsabilità speċjali 
għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja 

5. Ħin għall-Mistoqsijiet lill-Kummissjoni

6. Azzjoni meħuda mill-Kummissjoni dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati waqt is-17-il 
sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, li saret fi Praga (fir-Repubblika 
Ċeka).

7. Dibattitu mal-Kummissjoni - proċedura “catch-the-eye”
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8. Ir-reviżjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija ta’ Cotonou:
Dibattitu (possibilment b’dikjarazzjoni) 

It-TLIETA, 1 ta' DIĊEMBRU

mid-9.00 sas-13.00

9. Jum Dinji tal-AIDS
Stqarrijiet mill-Kopresidenti

10. Ir-refuġjati, b’enfasi partikulari fuq l-impatt tal-bidla fil-klima: dibattitu mingħajr 
riżoluzzjoni
Preżentazzjoni mis-Sur Sanda Kimbimbi, Rappreżentant Speċjali tal-Kummissarju Għoli 
tan-NU għar-Refuġjati

11. Suġġett urġenti Nru 1: Il-bidla fil-klima.

12. Rapport tal-imsieħba ekonomiċi u soċjali
Preżentazzjoni mir-rappreżentanti tal-EESC u tas-soċjetà ċivili reġjonali

13. L-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq l-Istati tal-AKP
Rapport mis-Sur Joseph Mugambe (Uganda) u s-Sur Hans-Peter Meyer
Kumitat għall-Iżvilupp Ekonomiku, il-Finanzi u l-Kummerċ

mit-15.00 sas-19.00

Laqgħat ta' ħidma (workshops):
1. Taħriġ għal governanza aħjar - żjara fl-Iskola Nazzjonali ta' Amministrazzjoni 
2. "B'dispjaċir navżaw li l-kostruzzjoni tal-Angola għadha għaddejja" - żjara lil proġetti ta' 

kostruzzjoni għall-estensjoni ta' Luanda - djar, stejdjum tal-futbol u kampus tal-università 
u żona ekonomika speċjali

3. Titjib tal-kundizzjonijiet ta' għixien għall-Musseques - żjara lill-proġett għal rilokazzjoni 
urbana.

mis-19.00 sat-20.00 (possibilment)

Laqgħa tal-Bureau

L-ERBGĦA 2 ta' DIĊEMBRU

mid-9.00 sas-13.00

14. Il-governanza globali u r-riforma tal-istituzzjonijiet internazzjonali
Rapport mis-Sur Donald Ramotar (Guyana) u s-Sur Miguel Angel Martínez Martínez
Kumitat għall-Affarijiet Politiċi
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15. It-tnaqqis tad-diżastri u l-irkupru minnhom: dibattitu mingħajr riżoluzzjoni
Preżentazzjoni mis-Sur Saroj K. Jha, Maniġer tal-Programm tal-Faċilità Globali tal-Bank 
Dinji għat-Tnaqqis tad-Diżastri u l-Irkupru minnhom.

16. In-negozjati tad-WTO u l-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika - qagħda attwali: 
Dibattitu mingħajr riżoluzzjoni
Preżentazzjoni mir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea (għad irid jiġi kkonfermat)

17. L-integrazzjoni soċjali u kulturali u l-parteċipazzjoni taż-żgħazagħ
Rapport mis-Sur Manuel Jiménez (Repubblika Dominikana) u s-Sur Olle Schmidt
Kumitat għall-Affarijiet Soċjali u għall-Ambjent

mit-15.00 sas-19.00

18. Stqarrija mill-On. Eunice Kazembe, Ministru tal-Malawi għall-Industrija u l-
Kummerċ, President fil-Kariga tal-Kunsill AKP

19. Stqarrija mis-Sa Gunilla Carlsson, Ministru Żvediża għall-Iżvilupp, President fil-
Kariga tal-Kunsill tal-UE

20. Ħin għall-Mistoqsijiet lill-Kunsill

21. Dibattitu mal-Kunsill - proċedura “catch-the-eye”

22. Suġġett urġenti Nru 2: Is-sitwazzjoni fil-Madagaskar

23. Id-Dokumenti Strateġiċi għall-Pajjiżi u r-Reġjuni għall-10 Fond għall-Iżvilupp 
Ewropew, inkluż id-Dokument Strateġiku għall-Pajjiż tal-Angola: dibattitu mingħajr 
riżoluzzjoni

Il-ĦAMIS 3 ta' DIĊEMBRU

7.45

Punt għall-Istampa - kolazzjon mal-Kopresidenti (il-post għad irid jiġi kkonfermat)

mid-9.00 sal-għeluq

24. Rapporti sommarji tal-laqgħat ta' ħidma

25. Votazzjoni dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti ppreżentati mit-tliet 
kumitati permanenti

26. Votazzjoni dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni urġenti (u possibilment dikjarazzjoni 
dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija ta’ Cotonou)

27. Kwistjonijiet oħra
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28. Data u post tad-19-il sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE


