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SCHŮZE

Středa 1. prosince 2010, 17:00 - 20:00
Zasedací místnost: Jednací sál

Kinshasa

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (AP100.853/BUR)

2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 28. – 29. září 2010 v Bruselu 
(AP100.845/BUR)

3. Sdělení spolupředsedy

4. Projednání a přijetí návrhu pořadu jednání a pracovního programu 20. zasedání Smíšeného 
parlamentního shromáždění (AP100.751/REV)

                                               
1) Členové předsednictva jsou:

Členové za EU
pan Michel, spolupředseda (ALDE)
pan Arif (S&D)
pan Šťastný (PPE)
pan Hoarau (GUE/NGL)
paní Klass (PPE)
pan Nicholson (ECR)
paní McAvan (S&D)
paní Ronzulli (PPE)
pan Goerens (ALDE)
pan Speroni (EFD)
paní Roithová (PPE)
pan Ouzký (ECR)
paní Rivasi (Verts/ALE)

Členové za AKT
Matongo, spolupředseda (Zambie)
Motlhale (Botswana)
Mo-Mamo Karerwa (Burundi)
Hamatoukour (Kamerun)
Ibovi (Kongo)
Rasmussen (Cookovy ostrovy)
Ramotar (Guyana)
Mafura (Lesotho)
Kollie (Liberia)
Assarid Imbarcaouane (Mali)
Straker (Svatý Vincent & Grenadiny)
Tanzanie
Tuvalu
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5. Projednání přípustnosti návrhu usnesení o naléhavých tématech podle čl. 7 odst. 3 jednacího 
řádu (AP100.850/BUR)

1. Bezpečnost potravin
2. Bezpečnostní otázka v sahelsko-saharské oblasti: terorismus a obchodování s drogami, 

zbraněmi a lidmi

6. Schválení zpráv, které mají být vypracovány stálými výbory

7. Pracovní skupina k pracovním metodám
- Zpráva spolupředsedů o posledních dvou schůzích

8. Vyšetřovací mise
- Opatření přijatá v návaznosti na vyšetřovací mise uskutečněné v roce 2010 na 

Madagaskaru a Haiti
- Diskuse o případných vyšetřovacích misích v roce 2011

9. Mise SPS pro sledování voleb
- Diskuse o případných misích pro sledování průběhu voleb v roce 2011

10. Regionální a subregionální schůze shromáždění
- Diskuse o přípravách na 6. regionální schůzi (střední Afrika – Kamerun, 26. – 28. dubna 

2011)

11. Lidská práva
- Odpovědní místopředsedové: paní Zuzana Roithová a pan Assarid Imbarcaouane (Mali)
-    Diskuse o budoucích činnostech

12. Potvrzení dat a míst konání 21. zasedání (Maďarsko) a 22. zasedání (západní Afrika) 
Smíšeného parlamentního shromáždění

13. Různé

14. Datum a místo konání příští schůze předsednictva

Příští schůze se bude konat v úterý 15. a ve středu 16. března 2011 v Bruselu


