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1. Indieningstermijn vragen aan de Raad en de Commissie

- maandag 12 oktober, 16.00 uur

2. Indieningstermijn dringende ontwerpresoluties

- maandag 19 oktober, 16.00 uur

3. Indieningstermijn ontwerpcompromisresoluties

- maandag 30 november, 15.00 uur

4. Termijn voor de indiening van amendementen

op de in de verslagen van de vaste commissies opgenomen ontwerpresoluties

- maandag 30 november, 18.00 uur

op de in stemming te brengen compromisresoluties en andere dringende 
ontwerpresoluties

- dinsdag 1 december, 15.00 uur

5. Verzoeken met betrekking tot de wijze van stemmen (stemming in onderdelen, 
geheime stemming, stemming door aparte kamers)

- woensdag 2 december, 18.00 uur schriftelijk

6. Beperking van de spreektijd (overeenkomstig artikel 14, lid 2, van het Reglement)

5 minuten voor inleidende verklaringen

3 minuten voor sprekers tijdens de debatten (tenzij de spreektijd anders wordt 
verdeeld op basis van de totale beschikbare tijd)

2 minuten om af te sluiten
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Andere vergaderingen

WOENSDAG 25 tot VRIJDAG 27 november

ACS-vergaderingen

ZATERDAG 28 november

8.00 - 10.00 uur

Vrouwenforum 

10.30 - 13.00 uur

Vergadering van de Commissie sociale zaken en milieu 

14.00 - 16.30 uur

(gelijktijdig)
Vergadering van de Commissie politieke zaken 
Vergadering van de Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel 

ZONDAG 29 november

8.00 - 16.00 uur

Excursies

1. Lubango (provincie Huila) – landbouwprojecten
2. Capanda (provincie Malanje) – waterkrachtcentrale – historische plaatsen
3. Soyo (provincie Zaire) – project vloeibaar aardgas/olie – rivier Congo

17.00 - 20.00 uur

Vergadering van het Bureau
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MAANDAG 30 november

8.00 - 10.00 uur

Bemiddelingsvergaderingen over dringende ontwerpresoluties

11.00 uur

Officiële opening van de 18e bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering 
ACS-EU

Sprekerslijst (onder voorbehoud):

- de heer Fernando da Piedade Dias dos Santos, voorzitter van de Nationale Assemblee van de 
Republiek Angola

- de heer Wilkie Rasmussen, covoorzitter van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
- de heer Louis Michel, covoorzitter van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
- *******************, vertegenwoordiger van Angola

13.00 uur

Persconferentie in de plenaire zaal

15.00 – 19.00 uur

Bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering

Constituerende vergadering van de Paritaire Parlementaire Vergadering en accreditering 
van niet-parlementaire afgevaardigden

1. Aanneming van de ontwerpagenda

2. Goedkeuring van de notulen van de 17e bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire 
Vergadering ACS-EU (PB C 221 van 14.9.2009) 

3. Mededelingen van de covoorzitters, met inbegrip van de op de vergadering van het 
Bureau van 29 november genomen besluiten

4. Verklaring van de heer Karel de Gucht, lid van de Commissie belast met 
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp 

5. Vragenuur - Commissie
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6. Door de Commissie gegeven gevolg aan de resoluties die zijn aangenomen op de 17e 
bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in Praag (Tsjechische 
Republiek)

7. Debat met de Commissie - catch-the-eye

8. Herziening van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou (POC)
Debat (eventueel met 

DINSDAG 1 december

9.00 – 13.00 uur

9. Wereldaidsdag
Verklaringen van de covoorzitters

10. Vluchtelingen, met bijzondere aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering: 
debat zonder resolutie
Presentatie van de heer Sanda Kimbimbi, speciale vertegenwoordiger UNhCR

11. Urgent onderwerp nr. 1: Klimaatverandering

12. Verslag van de economische en sociale partners
Presentatie door het EESC en regionale vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld

13. De gevolgen van de financiële crisis voor de ACS-landen
Verslag van de heer Joseph Mugambe (Uganda) en de heer Hans-Peter Meyer
Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel

15.00 – 19.00 uur

Workshops
1. Opleiding voor beter bestuur – bezoek aan Nationale School voor Bestuurskunde
2. "Sorry, Angola in aanbouw" – bezoek aan bouwprojecten voor de uitbreiding van Luanda 

- huisvesting, voetbalstadion, universiteitscampus en speciale economische zone (ZEE)
3. Verbetering van de leefomstandigheden in de Musseques (sloppenwijken) – bezoek aan 

een stadsvernieuwingsproject.

19.00 - 20.00 uur (onder voorbehoud)
Vergadering van het Bureau

WOENSDAG 2 december
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9.00 – 13.00 uur

14. Mondiaal bestuur en de hervorming van de internationale instellingen
Verslag van de heer Donald Ramotar (Guyana) en de heer Miguel Angel Martínez 
Martínez
Commissie politieke zaken

15. Beperking van rampen en herstel: debat zonder resolutie
Presentatie van de heer Saroj K. Jha, programmabeheerder, Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery (GFDRR) van de Wereldbank

16. De WTO-onderhandelingen en economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) 
– stand van zaken: debat zonder resolutie
Presentatie van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie (onder voorbehoud)

17. Sociale en culturele integratie en de deelname van jongeren
Verslag van de heer Manuel Jiménez (Dominicaanse Republiek) en de heer Olle Schmidt
Commissie sociale zaken en milieu

15.00 – 19.00 uur

18. Verklaring van mevrouw Eunice Kazembe, Malawisch minister van Industrie en 
Handel, fungerend voorzitter van de ACS-Raad

19. Verklaring van mevrouw Gunilla Carlsson, Zweeds minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, fungerend voorzitter van de EU-Raad

20. Vragenuur – Raad

21. Debat met de Raad - catch-the-eye

22. Urgent onderwerp nr. 2: De sitiuatie in Madagaskar

23. Strategiedocumenten per land en per regio voor het tiende EOF, inclusief CSP voor 
Angola: debat zonder resolutie

DONDERDAG 3 december

7.45 uur

Ontmoeting met pers - ontbijt met de covoorzitters (lokatie wordt nog bekendgemaakt)

9.00 uur tot einde

24. Verslagen van de workshops
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25. Stemming over de ontwerpresoluties in de verslagen van de drie vaste commissies

26. Stemming over dringende ontwerpresoluties (en eventueel verklaring over de herziening 
van de POC)

27. Rondvraag

28. Datum en plaats van de 19e bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering 
ACS-EU


