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Artonde sammanträdet

30 november–3 december 2009

LUANDA (Republiken Angola)
_______________

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

och ARBETSPROGRAM

Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens webbplats:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Tidsfrist för inlämning av frågor till rådet och kommissionen

– Måndagen den 12 oktober kl. 16.00

2. Tidsfrist för inlämning av brådskande förslag till resolutioner

– Måndagen den 19 oktober kl. 16.00

3. Tidsfrist för inlämning av förslag till kompromissresolutioner

– Måndagen den 30 november kl. 15.00

4. Tidsfrist för att inge ändringsförslag

Ändringsförslag som avser resolutionsförslag som ingår i de betänkanden som lagts fram 
av de ständiga utskotten

– Måndagen den 30 november kl. 18.00

Ändringsförslag som avser förslag till kompromissresolutioner och andra brådskande 
förslag till resolutioner som skall gå till omröstning

– Tisdagen den 1 december kl. 15.00

5. Begäran i samband med omröstningsmetoder (omröstningar om separata delar av 
en text, sluten omröstning, i separata kammare)

– Onsdagen den 2 december kl. 18.00 i skriftlig form

6. Begränsning av talartid (se artikel 14.2 i arbetsordningen)

Fem minuter för inledande inlägg

Tre minuter per talare under debatterna (såvida talartiden inte fördelats annorlunda 
på grundval av fördelningen av den tid som disponeras totalt sett)

Två minuter för avslutande inlägg
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Övriga sammanträden

ONSDAGEN den 25 till FREDAGEN den 27 november

AVS-sammanträden

LÖRDAGEN den 28 november

kl. 8.00–10.00

Kvinnoforum 

kl. 10.30–13.00

Sammanträde i utskottet för sociala frågor och miljö

kl. 14.00–16.30

(samtidigt)
Sammanträde i utskottet för politiska frågor 
Sammanträde i utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 

SÖNDAGEN den 29 november

kl. 8.00–16.00

Exkursioner

1. Lubago (Huilaprovinsen) – Jordbruksprojekt 
2. Capanda (Malanjeprovinsen) – Kraftverksdamm – Historiska minnesmärken
3. Soyo (Zaireprovinsen) – LNG:s oljeprojekt – Kongofloden

kl. 17.00–20.00

Presidiets sammanträde 
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MÅNDAGEN den 30 november

kl. 8.00–kl. 10.00

Förlikningssammanträden om de brådskande resolutionsförslagen

kl. 11.00

Högtidligt öppnande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens 
artonde sammanträde

Talarlista (skall bekräftas)

– Fernando da Piedade Dias dos Santos, talman i den angolanska nationalförsamlingen 
– Wilkie Rasmussen, medordförande i den gemensamma parlamentariska

AVS–EU-församlingen
– Louis Michel, medordförande i den gemensamma parlamentariska

AVS–EU-församlingen
– *******************, företrädare för Angola

kl. 13.00

Presskonferens i plenisalen

kl. 15.00–19.00

Den gemensamma parlamentariska församlingens sammanträde

Den gemensamma parlamentariska församlingens konstituerande sammanträde och 
ackreditering av icke-parlamentariska företrädare

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

2. Justering av protokollet från den gemensamma parlamentariska
AVS–EU-församlingens sjuttonde sammanträde (EUT C 221, 14.9.2009)

3. Meddelanden från medordförandena inklusive beslut från presidiets sammanträde den 
29 november 2009

4. Anförande av Karel de Gucht, ledamot av kommissionen med särskilt ansvar för 
utveckling och humanitärt bistånd 

5. Frågestund med kommissionen

6. Kommissionens åtgärder med avseende på de resolutioner som antogs vid den 
gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens sjuttonde sammanträde i Prag 
(Tjeckien).
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7. Diskussion med kommissionen – catch the eye-förfarande

8. Översyn av Cotonouavtalet: diskussion (eventuellt med förklaring)

TISDAGEN den 1 december

kl. 9.00–13.00

9. Världsdagen mot aids
Anföranden av medordförandena

10. Flyktingfrågor, med särskilt fokus på klimatförändringarnas konsekvenser: diskussion 
utan resolution
Redogörelse av António Guterres, FN:s flyktingkommissarie (skall bekräftas) 

11. Brådskande fråga 1: Klimatförändringar

12. Föredragning av arbetsmarknadens parter
Redogörelse av EESK och representanter för det regionala civila samhället

13. Finanskrisens inverkan på AVS-länderna 
Betänkande från Joseph Mugambe (Uganda) och Hans-Peter Meyer
Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel

kl. 15.00–19.00

Seminarier
1. Utbildning för bättre styrelseformer – besök vid lärosätet för utbildning i statsförvaltning 

(National School of Administration) 
2. ”Angola under uppbyggnad” – besök vid byggnadsprojekt för utbyggnaden av Luanda –

bostäder, fotbollsarena, universitetsområde och ZEE (särskild ekonomisk zon)
3. Förbättrade levnadsvillkor i kåkstäderna (Musseques) – besök vid ett projekt för nya 

bostäder i stadsområdena. 

kl. 19.00–20.00 (eventuellt)
Presidiets sammanträde

ONSDAGEN den 2 december

kl. 9.00–13.00

14. Global styrning och reformeringen av internationella institutioner
Betänkande från Donald Ramotar (Guyana) och Miguel Angel Martínez Martínez
Utskottet för politiska frågor
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15. Katastrofförebyggande och återhämtningsinsatser: diskussion utan resolution
Redogörelse av Saroj Kumar Jha, programchef för Världsbankens globala fond för 
katastrofförebyggande och återhämtningsinsatser (GFDRR)

16. WTO-förhandlingar och avtal om ekonomiskt partnerskap – Lägesrapport: 
diskussion utan resolution
Redogörelse av kommissionens företrädare (skall bekräftas)

17. Social och kulturell integration och unga människors deltagande
Betänkande från Manuel Jiménez (Dominikanska republiken) och Olle Schmidt
Utskottet för sociala frågor och miljö

kl. 15.00–19.00

18. Anförande av Eunice Kazemba, Malawis industri- och handelsminister och 
tjänstgörande ordförande för AVS-rådet

19. Anförande av Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister och rådets tjänstgörande 
ordförande

20. Frågestund med rådet

21. Diskussion med rådet – ögonkontaktsförfarandet

22. Brådskande fråga 2: Situationen i Madagaskar

23. Landstrategidokument och regionala strategidokument för den tionde Europeiska 
utvecklingsfonden, inbegripet strategidokumenten för Angola: diskussion utan 
resolution

TORSDAGEN den 3 december

Kl. 7.45

Presskonferens – frukost med medordförandena (plats ännu ej bekräftad)

kl. 9.00 till avlutningen

24. Sammanfattning av seminarierna

25. Omröstning om de resolutionsförslag som ingår i de rapporter som lagts fram av de 
tre ständiga utskotten

26. Omröstning om brådskande resolutionsförslag (och eventuellt förklaring om översynen 
av Cotonouavtalet)
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27. Övriga frågor

28. Tid och plats för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens nittonde 
sammanträde


