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BG Единство в многообразието BG

08.11.2010

ДВАДЕСЕТА СЕСИЯ

от 2 до 4 декември 2010 г.

КИНШАСА (Демократична република Конго)
_______________

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

и РАБОТНА ПРОГРАМА

Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Краен срок за внасяне на въпроси до Съвета и Комисията

- петък, 15 октомври, 12,00 ч.

2. Краен срок за внасяне на неотложни предложения за резолюция

- петък, 22 октомври, 11,00 ч.

3. Краен срок за внасяне на компромисни предложения за резолюция

- четвъртък, 2 декември, 15,00 ч.

4. Краен срок за внасяне на измененията

към предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от 
постоянните комисии

- четвъртък, 2 декември, 12,00 ч.

към компромисните резолюции и други неотложни предложения за резолюция, 
които ще бъдат подложени на гласуване

- петък, 3 декември, 12,00 ч.

5. Искания, свързани с методите на гласуване (гласуване за различни части от 
текста, чрез тайно гласуване, от отделните камари)

- събота, 4 декември, 10,00 ч., в писмен вид

6. Ограничение на времето за изказвания (вж. член 14, параграф 2 от Правилника)

5 минути за встъпителни изявления

3 минути за ораторите по време на разискванията (освен ако времето за 
изказване е разпределено по различен начин въз основа на разделението на общото 
налично време)

2 минути за приключване на разискванията
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Други заседания

СЪБОТА, 27 ноември  до ПОНЕДЕЛНИК, 29 ноември

Заседания на АКТБ 

ВТОРНИК, 30 ноември

8,00 - 10,00 ч.

Форум на жените 

10,00 - 12,30 ч.

Заседание на комисията по политически въпроси 

14,00 ч. - 17,30 ч.

(едновременно)
Заседание на комисията по икономическо развитие, финанси и търговия 
Заседание на комисията по социални въпроси и околна среда  

СРЯДА, 1 декември

8,00 - 13,00 ч.

Работни групи:

1. Предизвикателства и заплахи пред регионалната стабилност в 
Централноафкриканския регион, произтичащи от незаконната експлоатация на 
природни и минерални ресурси в Демократична република Конго

2, Предизвикателството на възстановяването на държави, преминали през конфликт: 
Случаят на Демократична република Конго

14,00 ч. - 16.30 ч.

Заседание на работната група за реформа на методите на работа 

 17,00 ч. - 20,00 ч.

Заседание на Бюрото  
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ЧЕТВЪРТЪК, 2 декември 

8,00 - 10,00 ч.

Заседания за съгласуване във връзка с приемането на неотложни предложения за 
резолюция

11.00 ч.

Официално откриване на заседанието на 20-ата сесия на Съвместната 
парламентарна асамблея на АКТБ и ЕС

Списък на ораторите (очаква се потвърждение):

- Н.Пр.  André Kimbuta, губернатор на провинция Киншаса
- Н.Пр.  Evariste Boshab, говорител на Народното събрание, Демократична република 

Конго
- David Matongo, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и 
ЕС 
- Louis Michel, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и 
ЕС
- Н. Пр. Joseph Kabila Kabange, президент на Демократична република Конго

Представяне на международната награда Jean Rey

13.00 ч.

Пресконференция в пленарна зала

15.00 ч. - 19,00 ч.

Заседание на Съвместната парламентарна асамблея

Учредително заседание на Съвместната парламентарна асамблея и акредитация на 
непарламентарни представители

1. Приемане на проекта на дневен ред

2. Одобряване на протоколите от 19-ата сесия на Съвместната парламентарна 
асамблея АКТБ-ЕС (OJ C 193, 16.07.2010) 

3. Съобщения на съпредседателите, включително решения, взети на заседанието на 
Бюрото от 1 декември 

4. Изявление на Andris Piebalgs, член на Комисията, специално отговарящ за 
развитието
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5. Време за въпроси към Комисията

6. Действия, предприети от Комисията относно резолюциите, приети на 19-ата сесия 
на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, проведена в Тенерифе (Испания)

7. Разискване с участието на Комисията- процедура с вдигане на ръка („сatch the 
eye“)

евентуално Споразумения за икономическо сътрудничество – настоящо 
положение
Изявление на Karel de Gucht, член на Комисията, специално отговарящ за 
международната търговия, последвано от разискване

8. Междинен преглед и национални и регионални стратегически доклади за 10-ия 
ЕФР, включително стратегическия доклад за Демократична република Конго
Разискване без резолюция

9. Неотложен въпрос № 1: Продоволствена сигурност

ПЕТЪК, 3 декември

9,00 - 13,00 ч.

Общо разискване

10. Целите на хилядолетието за развитие - резултати от конференцията на 
високо равнище в Ню Йорк - изявление на Anthony Lake, изпълнителен 
директор, УНИЦЕФ

11. Постигане на Целите на хилядолетието за развитие: новаторски подход 
към социалните и икономически предизвикателства
Доклад от Odirile Motlhale (Ботсуана) и Licia Ronzulli
Комисия по социални въпроси и околна среда

12. Майчина смъртност

13. Доклад на икономическите и социалните партньори
Изложение на Европейския икономически и социален комитет и на регионалните 
представители на гражданското общество

14. След Копенхаген: трансфер на технологии, нови технологии и изграждане на 
технически капацитет в държавите от АКТБ
Доклад на Marisa Dalrymple Philibert (Ямайка) и Jo Leinen
Комисия по икономическо развитие, финанси и търговия
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15,00 ч. - 19,00 ч.

15. Свободни и независими медии
Доклад на Jean Rodolphe Joazile (Хаити) и Rainer Wieland
Комисия по политически въпроси

16. Положението в Демократична република Конго и региона на Централна 
Африка
Размяна на мнения с органите на Демократична република Конго

17. Неотложен въпрос № 2: Проблемът със сигурността в Сахел-Сахарския регион: 
тероризъм и трафик на наркотици, оръжия и хора

19,00 - 20,00 ч.(евентуално)
Заседание на Бюрото 

СЪБОТА, 4 декември

9,00 - 13,00 ч.

18. Изявление на Carolyn Rodrigues-Birket, министър на външните работи 
(Гвиана), действащ председател на Съвета на АКТБ

19. Изявление на Charles Michel, министър по въпросите на развитието на Белгия, 
действащ председател на Съвета на ЕС (очаква се потвърждение)

20. Време за въпроси към Съвета

21. Разискване с участието на Съвета - процедура с вдигане на ръка (catch-the-eye)

22. евентуално Споразумения за икономическо сътрудничество – настоящо 
положение
Изявление на Karel de Gucht, член на Комисията, специално отговарящ за 
международната търговия, последвано от разискване

23. Разискване относно положението на отделните държави:
Мадагаскар, Сомалия, Судан, Зимбабве 

15,00 - 19,00 ч.

24. Обобщаващи доклади от работните групи 

25. Гласуване на предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от 
трите постоянни комисии
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26. Гласуване на неотложните предложения за резолюция 

27. Разни въпроси

28. Дата и място на 21-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ-ЕС

Пресконференция


