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CS Jednotná v rozmanitosti CS

8. 11. 2010

20. ZASEDÁNÍ

2. až 4. prosince 2010

KINSHASA (Konžská demokratická republika)
_______________

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

a PRACOVNÍ PROGRAM

Internetové stránky Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Lhůta pro předložení otázek Radě a Komisi

- pátek 15. října ve 12:00

2. Lhůta pro předložení naléhavých návrhů usnesení

- pátek 22. října v 11:00

3. Lhůta pro předložení kompromisních návrhů usnesení

- čtvrtek 2. prosince v 15:00

4. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

k návrhům usnesení, které jsou obsaženy ve zprávách předložených stálými výbory

- čtvrtek 2. prosince ve 12:00

ke kompromisním usnesením a dalším naléhavým návrhům usnesení, které mají být 
předloženy k hlasování

- pátek 3. prosince ve 12:00

5. Požadavky vztahující se ke způsobům hlasování (hlasování o jednotlivých částech 
textu, tajné hlasování, oddělené hlasování)

- sobota 4. prosince v 10:00, písemně

6. Omezení řečnické doby (viz. čl. 14 odst. 2 jednacího řádu)

5 minut na úvodní prohlášení

3 minuty pro řečníky v rozpravách (pokud není řečnická doba přidělena jinak na 
základě rozdělení celkového času, který je k dispozici)

2 minuty na zakončení
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Další schůze

SOBOTA 27. až PONDĚLÍ 29. listopadu

Schůze AKT 

ÚTERÝ 30. listopadu

od 8:00 do 10:00

Fórum žen 

od 10:00 do 12:30

Schůze Výboru pro politické věci 

od 14:00 do 17:30

(souběžně)
Schůze Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod 
Schůze Výboru pro sociální věci a životní prostředí  

STŘEDA 1. prosince

od 8:00 do 13:00

Semináře:

1. Výzvy a hrozby týkající se regionální stability v oblasti střední Afriky plynoucí
z nedovoleného využívání přírodních a minerálních zdrojů v Konžské demokratické 
republice

2. Problémy spojené s obnovou ve státech po ukončení konfliktu: případ Konžské 
demokratické republiky

od 14:00 do 16:30

Schůze pracovní skupiny pro reformu pracovních metod 

od 17:00 do 20:00

Schůze předsednictva 
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ČTVRTEK 2. prosince 

od 8:00 do 10:00

Dohodovací schůze k naléhavým návrhům usnesení

od 11:00

Oficiální zahajovací schůze 20. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

Seznam řečníků (bude potvrzeno):

- Jeho Excelence André Kimbuta, guvernér Kinshasy
- Jeho Excelence Evariste Boshab, mluvčí Národního shromáždění, Konžská demokratická 

republika
- pan David Matongo, spolupředseda Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU
- pan Louis Michel, spolupředseda Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU
- Jeho Excelence Joseph Kabila Kabange, prezident, Konžská demokratická republika

Prezentace mezinárodní ceny Jeana Reye

od 13:00

Tisková konference v jednacím sále

od 15:00 do 19:00

Zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění

Ustavující schůze Smíšeného parlamentního shromáždění a akreditace neparlamentních 
zástupců

1. Přijetí návrhu pořadu jednání

2. Schválení zápisu z 19. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (Úř. 
věst. C 193, 16. 7. 2010) 

3. Sdělení spolupředsedů včetně rozhodnutí přijatých na schůzi předsednictva dne 
1. prosince 

4. Prohlášení pana Andrise Piebalgse, komisaře se zvláštní odpovědností za rozvoj

5. Doba vyhrazená pro otázky Komisi
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6. Opatření přijatá Komisí na základě usnesení přijatých na 19. zasedání Smíšeného 
parlamentního shromáždění AKT-EU, které se konalo na Tenerife (Španělsko).

7. Rozprava s Komisí – postup catch-the-eye (vystoupení na základě přihlášení se 
zvednutím ruky)

případně Dohody o hospodářském partnerství – současná situace:
Prohlášení Karla de Guchta, komisaře se zvláštní odpovědností za mezinárodní obchod,
s následnou rozpravou

8. Střednědobý přezkum a strategické dokumenty pro jednotlivé země a regiony
v souvislosti s 10. ERF, včetně národního strategického dokumentu pro Konžskou 
demokratickou republiku
Rozprava (bez usnesení)

9. Naléhavé téma č. 1: Zabezpečení potravin

PÁTEK 3. prosince

od 9:00 do 13:00

Společná rozprava

10. Rozvojové cíle tisíciletí – výsledky konference na vysoké úrovni, která se konala
v New Yorku – vystoupení Anthonyho Lakea, generálního ředitele UNICEF

11. Dosažení rozvojových cílů tisíciletí: inovační řešení společenských a sociálních 
výzev 
Zpráva pana Odirilea Motlhaleho (Botswana) a paní Licie Ronzulli

Výbor pro sociální věci a životní prostředí

12. Úmrtnost matek

13. Zpráva hospodářských a sociálních partnerů
Příspěvek EHSV a zástupců regionální občanské společnosti

14. Po kodaňské konferenci: transfer technologií, nové technologie a budování nových 
kapacit ve státech AKT
Zpráva paní Marisy Dalrymple Philibertové (Jamajka) a pana Jo Leinena

Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod

od 15:00 do 19:00
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15. Svobodné a nezávislé sdělovací prostředky 
Zpráva pana Jeana Rodolpha Joazileho (Haiti) a pana Rainera Wielanda

Výbor pro politické věci

16. Situace v Konžské demokratické republice a v oblasti střední Afriky
Výměna názorů s orgány Konžské demokratické republiky

17. Naléhavé téma č. 2:  Bezpečnostní problém v saharsko-sahelské oblasti: terorismus
a nedovolený obchod s drogami, zbraněmi a lidmi

od 19:00 do 20:00 (případně)
Schůze předsednictva

SOBOTA 4. prosince

od 9:00 do 13:00

18. Prohlášení paní Carolyn Rodrigues-Birketové, ministryně zahraničních věcí 
(Guyana), úřadující předsedkyně Rady AKT

19. Prohlášení Charlese Michela, belgického ministra pro rozvoj, úřadujícího předsedy 
Rady EU (bude potvrzeno)

20. Doba vyhrazená pro otázky Radě

21. Rozprava s Radou – postup catch-the-eye (vystoupení na základě přihlášení se zvednutím 
ruky)

22. případně Dohody o hospodářském partnerství – současná situace:
Prohlášení Karla de Guchta, komisaře se zvláštní odpovědností za mezinárodní obchod,
s následnou rozpravou

23. Rozprava o situaci v jednotlivých zemích
Madagaskar, Somálsko, Súdán, Zimbabwe

od 15:00 do 19:00

24. Souhrnné zprávy ze seminářů

25. Hlasování o návrzích usnesení obsažených ve zprávách předložených třemi stálými 
výbory
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26. Hlasování o naléhavých návrzích usnesení 

27. Různé

28. Datum a místo konání 21. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

Tisková konference


