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1. Termen de depunere a întrebărilor adresate Consiliului şi Comisiei

- Luni, 12 octombrie, ora 16.00

2. Termen de depunere a propunerilor de rezoluţie urgente

- Luni, 19 octombrie, ora 16.00

3. Termen de depunere a propunerilor de rezoluţie de compromis

- Luni, 30 noiembrie, ora 15.00

4. Termenul pentru depunerea amendamentelor

la propunerile de rezoluţie incluse în rapoartele înaintate de comitetele permanente

- Luni, 30 noiembrie, ora 18.00

la rezoluţiile de compromis şi alte propuneri de rezoluţie urgente care urmează sa fie 
supuse la vot

- Marţi, 1 decembrie, ora 15.00

5. Solicitări referitoare la metodele de votare (votarea părţilor separate de text, prin 
vot secret, prin vot separat)

- Miercuri, 2 decembrie, ora 18.00, în scris

6. Limitarea timpului afectat intervenţiilor [în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) 
din Regulamentul de procedură]

5 minute pentru alocuţiunile de deschidere

3 minute pentru fiecare vorbitor în cadrul dezbaterilor (exceptând situaţiile în care durata 
de timp alocată intervenţiilor se stabileşte după alte criterii, prin împărţirea timpului total 
disponibil)

2 minute pentru concluzii



OJ\797254RO.doc 3/7 AP100.586/rev3

RO

Alte reuniuni

MIERCURI, 25 noiembrie - VINERI, 27 noiembrie

Reuniuni ACP

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie

8.00 -  10.00

Forumul femeilor 

10.00 13.00

Reuniune a Comisiei pentru afaceri sociale şi de mediu  

14.00 - 16.30

(simultan)
Reuniune a Comisiei pentru afaceri politice
Reuniune a Comisiei pentru dezvoltare economică, finanţe şi comerţ

DUMINICĂ, 29 noiembrie

8.00 -  16.00

Deplasări

1. Lubango (provincia Huila) - Proiecte în domeniul agricol
2. Capanda (provincia Malanje) - Baraj hidroelectric - obiective istorice
3. Soyo (provincia Zair) - proiect petrolier GNL - fluviul Congo

17.00 - 20.00

Reuniunea Biroului 
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LUNI, 30 noiembrie

8.00 -  10.00

Reuniuni de conciliere privind propuneri de rezoluţie urgente

11.00

Reuniunea oficială de deschidere a celei de-a 18-a sesiuni a Adunării Parlamentare 
Paritare ACP-UE

Lista vorbitorilor (a se confirma):

- Fernando da Piedade Dias dos Santos, purtător de cuvânt al Adunării Naţionale a 
Republicii Angola

- Wilkie Rasmussen, copreşedintele Adunării parlamentare paritare ACP-UE
- Louis Michel, copreşedintele Adunării parlamentare paritare ACP-UE
- *******************, reprezentantul Angolei

13.00  

Conferinţă de presă în sala de reuniuni plenare

15.00 - 19.00

Reuniunea Adunării Parlamentare Paritare

Reuniunea constitutivă a Adunării Parlamentare Paritare şi acreditarea reprezentanților 
neparlamentari

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi

2. Aprobarea procesului-verbal a celei de-a 17-a sesiuni a Adunării Parlamentare Plenare a 
ACP-UE (JO C 221, 14.09.09)

3. Comunicări ale copreşedinţilor, inclusiv privind deciziile care au fost luate în cadrul 
reuniunii Biroului din 29 noiembrie

4. Comunicare din partea lui Karel de Gucht, comisar responsabil pentru dezvoltare şi ajutor 
umanitar 

5. Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei

6. Acţiunea întreprinsă de Comisie cu privire la rezoluţiile adoptate în cadrul celei de-a 17-a 
sesiuni a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, desfăşurată la Praga (Republica Cehă)

7. Dezbatere cu Comisia – intervenţii la cerere
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8. Revizuirea Acordului de parteneriat de la Cotonou (APC):
Dezbatere (şi eventual declaraţie) 

MARŢI, 1 decembrie

9.00 -  13.00

9. Ziua mondială a luptei împotriva SIDA 
Comunicări ale copreşedinţilor

10. Refugiaţii, acordând o atenţie specială impactului schimbărilor climatice: dezbatere fără 
rezoluţie
Comunicare prezentată de dl Sanda Kimbimbi, Reprezentant Special ICNUR 

11. Chestiunea urgentă nr. 1: Schimbările climatice

12. Raportul partenerilor economici şi sociali
Comunicare prezentată de CESE şi de reprezentanţii regionali ai societăţii civile

13. Impactul crizei financiare asupra statelor ACP
Raport prezentat de Joseph Mugambe (Uganda) şi Hans-Peter Meyer
Comisia pentru dezvoltare economică, finanţe şi comerţ

15.00 - 19.00

Ateliere
1. Formare profesională pentru o mai bună guvernanţă - vizită la Şcoala Naţională de 

Administraţie 

2. „Ne cerem scuze, Angola în construcţie” - vizită la proiectele de construcţie pentru 
extinderea campusului Luanda - locuinţe, stadion de fotbal, campus universitar şi ZEE 
(zonă economică specială)

3. Ameliorarea condiţiilor de trai în zona Musseques - vizită la proiectul imobiliar urban

19.00 - 20.00 (eventual)

Reuniunea Biroului

MIERCURI, 2 decembrie

9.00 -  13.00

14. Guvernanţa globală şi reforma instituţiilor internaţionale
Raport prezentat de Donald Ramotar (Guyana) şi Miguel Angel Martínez Martínez,
Comisia pentru afaceri politice
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15. Reducerea numărului de catastrofe şi redresarea: dezbatere fără rezoluţie
Expunere prezentată de Saroj K. Jha, în calitate de administrator de program pentru 

Instrumentul global al Băncii Mondiale de reducere a dezastrelor şi de redresare (GFDRR) 
. 

16. Negocierile OMC şi Acordurile de Parteneriat Economic (APE) - situaţia actuală: 
dezbatere fără rezoluţie
Expunere prezentată de un comisar european ( a se confirma)

17. Integrarea socială şi culturală şi participarea tinerilor
Raport realizat de Manuel Jiménez (Republica Dominicană) şi Olle Schmidt
Comisia pentru afaceri sociale şi mediu

15.00 - 19.00

18. Declaraţia lui Eunice Kazembe, ministrul industriei şi comerţului din Malawi, 
Preşedintele în exerciţiu al Consiliului ACP

19. Declaraţie prezentată de Gunilla Carlsson, ministrul suedez al dezvoltării, preşedintele în 
exerciţiu al Consiliului Uniunii Europene

20. Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului

21. Dezbatere cu Consiliul - intervenţii la cerere

22. Chestiunea urgentă nr. 2: Situaţia din Madagascar

23. Documentele de strategie la nivel naţional şi regional pentru al zecelea FED, inclusiv 
documentele de strategie pe ţară pentru Angola dezbatere fără rezoluţie

JOI, 3 decembrie

7.45 a.m.

Biroul de presă – micul dejun împreună cu copreşedinţii (clădirea TBC)

9.00 -  până la închidere

24. Rapoarte de sinteză ale atelierelor

25. Vot asupra propunerilor de rezoluţie incluse în rapoartele înaintate de cele trei comitete 
permanente

26. Vot asupra propunerilor de rezoluţie urgente (şi eventual declaraţie privind revizuirea 
APC)
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27. Chestiuni diverse

28. Data şi locul celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE


