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23. novembra 2009

18. SCHÔDZA

od 30. novembra do 3. decembra 2009

v LUANDE (Angolská republika)
_______________

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

a PRACOVNÝ PROGRAM

Internetová stránka Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Termín na predkladanie otázok Rade a Komisii

- pondelok 12. októbra o 16.00 h

2. Termín na predkladanie naliehavých návrhov uznesení

- pondelok 19. októbra o 16.00 h

3. Termín na predkladanie kompromisných návrhov uznesení

- pondelok 30. novembra o 15.00 h

4. Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

k návrhom uznesení zahrnutým v správach, ktoré predložili stále výbory

- pondelok 30. novembra o 18.00 h

ku kompromisným návrhom uznesení a ďalším naliehavým návrhom uznesení, 
o ktorých sa má hlasovať

- utorok 1. decembra o 15.00 h

5. Požiadavky vzťahujúce sa na spôsoby hlasovania (hlasovanie o rôznych častiach 
textu, tajné hlasovanie, oddelené hlasovanie)

- streda 2. decembra o 18.00h, písomne

6. Obmedzenie rečníckeho času (pozri článok 14 ods. 2 rokovacieho poriadku)

5 minút na úvodné vystúpenia

3 minúty pre rečníkov v rozpravách (ak nebude rečnícky čas pridelený inak, na 
základe rozdelenia celkového času, ktorý je k dispozícii)

2 minúty na zakončenie
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Ďalšie schôdze

STREDA 25. novembra až PIATOK 27. novembra

Schôdze AKT

SOBOTA 28. novembra

od 8.00 h do 10.00 h

- Fórum žien 

od 10.00 h do 13.00 h

Schôdza Výboru pre sociálne veci a životné prostredie  

od 14.00 h do 16.30 h

(súbežne)
Schôdza Výboru pre politické veci 
Schôdza Výboru pre hospodársky rozvoj, financie a obchod 

NEDEĽA 29. novembra

od 8.00 h do 16.00 h

Exkurzie

1. Lubango (provincia Huila) – poľnohospodárske projekty
2. Capanda (provincia Malanje) – priehrada vodnej elektrárne – historické miesta
3. Soyo (provincia Zaire) – ropný projekt LNG – rieka Kongo

17.00 h do 20.00 h.

Schôdza Predsedníctva 
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PONDELOK 30. novembra

od 8.00 h do 10.00 h

Zmierovacie schôdze o naliehavých návrhoch uznesení

o 11.00 h

Formálne úvodné zasadnutie 18. schôdze Spoločného parlamentného zhromaždenia 
AKT – EÚ

Zoznam rečníkov (zatiaľ nepotvrdený):

- Fernando da Piedade Dias dos Santos, hovorca Národného zhromaždenia Angolskej 
republiky

- Wilkie Rasmussen, spolupredseda Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT –
EÚ

- Louis Michel, spolupredseda Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ
- *******************, zástupca Angoly

o 13.00 h

Tlačová konferencia v plenárnej sále

od 15.00 h do 19.00 h

Zasadnutie Spoločného parlamentného zhromaždenia

Ustanovujúca schôdza Spoločného parlamentného zhromaždenia a akreditácia 
neparlamentných zástupcov

1. Prijatie návrhu programu schôdze

2. Schválenie zápisnice zo 17. schôdze Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT 
– EÚ (Ú. v. EÚ C 221, 14. 9. 2009) 

3. Oznámenia spolupredsedov vrátane rozhodnutí prijatých na schôdzi Predsedníctva, 
ktorá sa konala 29. novembra

4. Vyhlásenie Karla de Guchta, komisára s osobitnou zodpovednosťou za rozvoj a 
humanitárnu pomoc 

5. Hodina otázok pre Komisiu

6. Opatrenia, ktoré prijala Komisia v súvislosti s uzneseniami prijatými na 17. schôdzi 
Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorá sa konala v Prahe (Česká 
republika)
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7. Rozprava s Komisiou – postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky

8. Revízia Dohody o partnerstve z Cotonu (DPC):
Rozprava (prípadne s vyhlásením) 

UTOROK 1. decembra

od 9.00 h do 13.00 h

9. Svetový deň boja proti Aids
Oznámenia spolupredsedov

10. Utečenci, s mimoriadnym dôrazom na vplyv zmeny klímy: rozprava bez uznesenia
Vystúpenie Sandu Kimbimbiho, osobitného zástupcu Vysokého komisára OSN pre 
utečencov 

11. Naliehavá téma č. 1: Zmena klímy

12. Správa hospodárskych a sociálnych partnerov
Prezentácia EHSV a zástupcov regionálnej občianskej spoločnosti

13. Vplyv finančnej krízy na štáty AKT
Správa Josepha Mugambeho (Uganda) a Hansa-Petera Meyera
Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod

od 15.00 h do 19.00 h

Semináre
1. Odborná príprava zameraná na zlepšenie správy – návšteva Národnej školy verejnej 

správy 

2. „Prepáčte, Angola vo výstavbe“ – prehliadka stavebných projektov na rozšírenie 
Luandy – výstavba bytov, futbalového štadióna, univerzitného areálu a ZEE (osobitnej 
hospodárskej zóny)

3. Zlepšenie životných podmienok v meste Musseques – prehliadka projektu mestskej 
bytovej výstavby

od 19.00 h do 20.00 h (prípadne)
Schôdza Predsedníctva

STREDA 2. decembra

od 9.00 h do 13.00 h
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14. Globálne riadenie a reforma medzinárodných inštitúcií
Správa Donalda Ramotara (Guyana) a Miguela Angela Martíneza Martíneza
Výbor pre politické veci

15. Znižovanie rizika katastrof a obnova: rozprava bez uznesenia
vystúpenie Saroja K. Jhu, programového vedúceho Celosvetového nástroja na 
znižovanie rizika katastrof a obnovu (GFDRR)

16. Rokovania WTO a dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) – aktuálny 
stav: rozprava bez uznesenia
Vystúpenie zástupcu Európskej komisie (má sa potvrdiť)

17. Sociálna a kultúrna integrácia a účasť mladých ľudí
Správa Manuela Jiméneza (Dominikánska republika) a Olleho Schmidta
Výbor pre sociálne veci a životné prostredie

od 15.00 h do 19.00 h

18. Vyhlásenie Euniceho Kazembeho, malawijského ministra priemyslu a obchodu a
úradujúceho predsedu Rady AKT

19. Vystúpenie Gunilly Carlssonovej, švédskej ministerky pre rozvoj a úradujúcej 
predsedníčky Rady EÚ

20. Hodina otázok pre Radu

21. Rozprava s Radou – postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky

22. Naliehavá téma č. 2: Situácia na Madagaskare

23. Štátne a regionálne strategické dokumenty pre desiaty ERF vrátane národného 
strategického dokumentu pre Angolu: rozprava bez uznesenia

ŠTVRTOK 3. decembra

7.45 h  

Tlačová konferencia – raňajky so spolupredsedami (priestory zatiaľ nepotvrdené)

od 9.00 h až do ukončenia

24. Súhrnné správy zo seminárov

25. Hlasovanie o návrhoch uznesení zahrnutých v správach, ktoré predložili tri stále 
výbory

26. Hlasovanie o naliehavých návrhoch uznesení (prípadne vyhlásenie o revízii DPC)
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27. Rôzne otázky

28. Dátum a miesto konania 19. schôdze Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT 
– EÚ


