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18. ZASEDANJE

od 30. novembra do 3. decembra 2009

LUANDA (Republika Angola)
_______________

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
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Spletna stran Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Rok za vložitev vprašanj Svetu in Komisiji:
– ponedeljek, 12. oktober, do 16.00

2. Rok za vložitev nujnih predlogov resolucij:

– ponedeljek, 19. oktober, do 16.00

3. Rok za vložitev sporazumnih predlogov resolucij:

– ponedeljek, 30. november, do 15.00

4. Rok za vložitev predlogov sprememb

k predlogom resolucij, vključenim v poročila stalnih odborov:

– ponedeljek, 30. november, do 18.00

k sporazumnim resolucijam in drugim nujnim predlogom resolucij, o katerih se bo 
glasovalo:

– torek, 1. december, do 15.00

5. Prošnje v zvezi z načini glasovanja (glasovanje o ločenih delih besedila, tajno 
glasovanje, ločeno glasovanje predstavnikov držav AKP in EP)

– sreda, 2. december, do 18.00, v pisni obliki

6. Omejitev časa za govor (glej člen 14(2) Poslovnika)

5 minut za uvodne izjave

3 minute za govornike v razpravah (razen, kadar je čas dodeljen drugače, na podlagi 
vsega časa, ki je na voljo)

2 minuti za zaključek
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Druge seje

od SREDE, 25. novembra, do PETKA, 27. novembra

Seje AKP

SOBOTA, 28. november

Od 8.00 do 10.00

Ženski forum

Od 10.30 do 13.00

Seja Odbora za socialne zadeve in okolje

Od 14.00 do 16.30

(istočasno)
Seja Odbora za politične zadeve
Seja Odbora za gospodarski razvoj, finance in trgovino

NEDELJA, 29. november

Od 8.00 do 16.00

Izleti

1. Lubango (provinca Huila) – kmetijski projekti
2. Capanda (provinca Malanje) – jez hidroelektrarne – zgodovinski kraji
3. Soyo (provinca Zaire) – projekt na področju utekočinjenega zemeljskega plina – reka Kongo

Od 17.00 do 20.00

Seja predsedstva
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PONEDELJEK, 30. november

Od 8.00 do 10.00

Usklajevalne seje o nujnih predlogih resolucij

Ob 11.00

Uradna uvodna seja 18. zasedanja skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

Seznam govornikov (bo potrjen naknadno):

– Fernando da Piedade Dias dos Santos, govornik Nacionalne skupščine Republike Angole
– Wilkie Rasmussen, sopredsednik Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU
– Louis Michel, sopredsednik Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU
– *******************, predstavnik Angole

Ob 13.00

Tiskovna konferenca v dvorani za zasedanja

Od 15.00 do 19.00

Seja Skupne parlamentarne skupščine

Ustanovna seja Skupne parlamentarne skupščine in akreditacija predstavnikov, ki niso 
poslanci

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 17. zasedanja Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (UL C 221 
z dne 14. septembra 2009)

3. Sporočila sopredsednikov, vključno s sklepi, sprejetimi na seji predsedstva 29. 
novembra

4. Izjava komisarja Karla de Guchta, pristojnega za razvoj in človekoljubno pomoč

5. Čas za vprašanja Komisiji

6. Ukrepi Komisije v zvezi z resolucijami, sprejetimi na 17. zasedanju Skupne 
parlamentarne skupščine AKP-EU v Pragi (Češka republika).

7. Razprava s Komisijo – prosta prijava k besedi (catch the eye)

8. Revizija sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja:
Razprava (po možnosti z izjavo) 
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Torek, 1. december

Od 9.00 do 13.00

9. Mednarodni dan boja proti AIDS-u
Izjave sopredsednikov

10. Begunci, s posebnim poudarkom na vplivu podnebnih sprememb: razprava brez 
resolucije
Predstavitev, ki jo je pripravil posebni predstavnik Združenih narodov za begunce Sanda 
Kimbimbi

11. 1. nujna tema: podnebne spremembe

12. Poročilo ekonomskih in socialnih partnerjev
Predstavitev, ki so jo pripravili Evropski ekonomsko-socialni odbor in regionalni 
predstavniki civilne družbe

13. Vpliv finančne krize na države AKP
Poročilo Josepha Mugambeja (Uganda) in Hans-Petra Meyerja
Odbor za ekonomski razvoj, finance in trgovino

Od 15.00 do 19.00

Delavnice
1. Usposabljanje za boljše upravljanje – obisk nacionalne šole za upravo
2. „Oprostite, Angola je v fazi gradnje“(Sorry, Angola under Construction) – ogled 

gradbenih projektov, ki so del razvoja Luande – stanovanja, nogometni stadion, 
univerzitetno naselje in posebna ekonomska cona

3. Izboljšanje življenjskih pogojev v Mussequesu – ogled projekta nadomestne stanovanjske 
gradnje v mestu

Od 19.00 do 20.00 (predvidoma)
Seja predsedstva

SREDA, 2. december

Od 9.00 do 13.00

14. Svetovna politika in reforma mednarodnih institucij
Poročilo Donalda Ramotarja (Gvajana) in Miguela Angela Martíneza Martíneza
Odbor za politične zadeve

15. Zmanjševanje nesreč in obnova: razprava brez resolucije
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Predstavitev, ki jo je pripravil vodja programa Saroj K. Jha iz Svetovnega sklada 
Svetovne banke za zmanjševanje nesreč in obnovo (GFDRR)

16. Pogajanja STO in sporazumi o gospodarskem partnerstvu – sedanje stanje: razprava 
brez resolucije
Predstavitev na to temo bo opravil predstavnik Evropske komisije (bo potrjeno naknadno)

17. Socialno in kulturno vključevanje ter sodelovanje mladih
Poročilo Manuela Jiméneza (Dominikanska republika) in Olleja Schmidta
Odbor za socialne zadeve in okolje

Od 15.00 do 19.00

18. Izjava malavijske ministrice za industrijo in trgovino ter predsedujoče Svetu AKP 
Eunice Kazembe

19. Izjava švedske ministrice za razvoj in predsedujoče Svetu EU Gunille Carlsson

20. Čas za vprašanja Svetu

21. Razprava s Svetom – prosta prijava k besedi (catch the eye)

22. 2. nujna tema: razmere na Madagaskarju

23. Državni in regionalni strateški dokumenti za 10. evropski razvojni sklad, vključno z 
državnimi strateškimi dokumenti za Angolo: razprava brez resolucije

ČETRTEK, 3. december

Ob 7.45

Tiskovna konferenca – zajtrk s sopredsedniki (kraj se določi naknadno)

Od 9.00 do zaključka

24. Zbirna poročila delavnic

25. Glasovanje o predlogih resolucij, vključenih v poročila treh stalnih odborov

26. Glasovanje o nujnih predlogih resolucij (in mogoče o izjavi glede revizije sporazuma o 
partnerstvu iz Cotonouja)

27. Razno

28. Kraj in datum 19. zasedanja Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU


