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1. Euroopan unionin neuvostolle ja komissiolle esitettävien kysymysten jättämisen 
määräaika 

– perjantai 15. lokakuuta klo 12.00

2. Kiireellisiä asioita koskevien päätöslauselmaesitysten jättämisen määräaika 

– perjantai 22. lokakuuta klo 11.00

3. Kompromissipäätöslauselmaesitysten jättämisen määräaika 

– torstai 2. joulukuuta klo 15.00

4. Tarkistusten jättämisen määräaika

tarkistukset pysyvien valiokuntien mietintöihin sisältyviin päätöslauselmaesityksiin

– torstai 2. joulukuuta klo 12.00

tarkistukset kompromissipäätöslauselmaesityksiin ja muihin kiireellisiä asioita koskeviin 
päätöslauselmaesityksiin, joista äänestetään

– perjantai 3. joulukuuta klo 12.00

5. Äänestystapoja koskevat pyynnöt (äänestys erillisistä osista, salainen lippuäänestys, 
erillinen äänestys edustajaryhmittäin) 

– lauantai 4. joulukuuta klo 10.00 kirjallisina

6. Puheajan rajoitukset (ks. työjärjestyksen 14 artiklan 2 kohta) 

5 minuuttia alustusta varten

3 minuuttia puhujaa kohden keskustelun kuluessa (paitsi jos puheaika jaetaan eri 
tavalla kokonaisajan jakautumisen perusteella) 

2 minuuttia päätöspuheenvuoroa varten
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Muut kokoukset

LAUANTAI 27. marraskuuta – MAANANTAI 29. marraskuuta

AKT-kokoukset 

TIISTAI 30. marraskuuta

klo 8.00–10.00

Naisten foorumi 

klo 10.00–12.30

Poliittisten asioiden valiokunnan kokous 

klo 14.00–17.30

(samanaikaisesti)
Taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunnan kokous 
Sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunnan kokous   

KESKIVIIKKO 1. joulukuuta

klo 8.00–13.00

Työkokoukset:

1. Keski-Afrikan alueelle Kongon demokraattisen tasavallan luonnon- ja mineraalivarojen 
laittomasta hyödyntämisestä aiheutuvat haasteet ja alueellisen vakauden uhat

2. Jälleenrakentamisen haaste konfliktin jälkivaiheessa olevissa valtioissa: Kongon 
demokraattinen tasavalta

klo 14.00–16.30

Työskentelymenetelmien uudistamista käsittelevän työryhmän kokous  

klo 17.00–20.00

Puheenjohtajiston kokous   
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TORSTAI 2. joulukuuta 

klo 8.00–10.00

Sovittelukokoukset kiireellisiä asioita koskevista päätöslauselmaesityksistä 

klo 11.00

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 20. täysistunnon virallinen 
avajaisistunto 

Puhujalista: (vahvistetaan myöhemmin)

– Kinshasan kuvernööri André Kimbuta 
– Kongon demokraattisen tasavallan kansalliskokouksen puhemies Evariste Boshab
– AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtaja David 

Matongo
– AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtaja Louis 

Michel 
– Kongon demokraattisen tasavallan presidentti Joseph Kabila Kabange

Kansainvälisen Jean Rey –palkinnon esittely

klo 13.00

Lehdistökonferenssi täysistuntosalissa 

klo 15.00–19.00

Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen istunto

Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen järjestäytymiskokous ja muiden kuin 
parlamenttien edustajien akkreditointi

1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen

2. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 19. istunnon pöytäkirjan 
hyväksyminen (EUVL C 193, 16.7.2010)

3. Yhteispuheenjohtajien ilmoitukset ja 1. joulukuuta pidetyssä työvaliokunnan 
kokouksessa tehdyt päätökset

4. Kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin 
lausunto

5. Komission kyselytunti 
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6. Toimet, joihin komissio on ryhtynyt yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 
19. täysistunnossa Teneriffalla (Espanjassa) hyväksyttyjen päätöslauselmien johdosta 

7. Keskustelu komission kanssa – catch-the-eye-menettely 

mahdollisesti talouskumppanuussopimukset – tilannekatsaus
kansainvälisestä kaupasta erityisesti vastaavan komissaarin Karel de Guchtin lausunto, 
keskustelu

8. Maa- ja aluekohtaiset strategia-asiakirjat kymmenettä EKR:aa varten, myös Kongon 
demokraattista tasavaltaa koskeva strategia-asiakirja
keskustelu ilman päätöslauselmaa

9. Kiireellinen asia n:o 1: Ruokaturvallisuus

PERJANTAI 3. joulukuuta

klo 9.00–13.00

Yhteiskeskustelu

10. Vuosituhannen kehitystavoitteet – New Yorkissa järjestetyn korkean tason 
konferenssin tulokset – Unicefin pääsihteerin Anthony Laken selonteko

11. Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen: sosiaalisten ja taloudellisten 
haasteiden innovatiiviset ratkaisut 
Odirile Motlhalen (Botswana) and Licia Ronzullin selonteko
Sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunta 

12. Äitiyskuolleisuus 

13. Talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten selonteko 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK:n) ja alueellisen kansalaisyhteiskunnan 
edustajien alustus 

14. Kööpenhaminan jälkeen: tekniikansiirto, uudet teknologiat ja teknisten 
toimintaedellytysten luominen AKT-valtioissa 
Marisa Dalrymple Philibertin (Jamaika) and Jo Leinenin selonteko
Taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunta

klo 15.00–19.00

15. Vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet 
Jean Rodolphe Joazilen (Haiti) ja Rainer Wielandin selonteko
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Poliittisten asioiden valiokunta 

16. Kongon demokraattisen tasavallan ja Keski-Afrikan alueen tilanne 
Keskustelu Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa

17. Kiireellinen asia n:o 2: Saharan ja Sahelin alueen turvallisuusongelmat: terrorismi sekä 
huume-, ase- ja ihmiskauppa

klo 19.00–20.00 (mahdollisesti)
Puheenjohtajiston kokous  

LAUANTAI 4. joulukuuta

klo 9.00–13.00

18. AKT-neuvoston puheenjohtajan, Guyanan ulkoministerin Carolyn Rodrigues-
Birketin julkilausuma 

19. EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Belgian kehitysyhteistyöministerin Charles 
Michelin julkilausuma (vahvistettava)

20. Neuvoston kyselytunti 

21. Keskustelu neuvoston kanssa – catch-the-eye-menettely 

22. mahdollisesti talouskumppanuussopimukset – tilannekatsaus
kansainvälisestä kaupasta erityisesti vastaavan komissaarin Karel de Guchtin lausunto, 
keskustelu

23. Keskustelu yksittäisten maiden tilanteesta:
Madagaskar, Somalia, Sudan, Zimbabwe  

klo 15.00–19.00

24. Työryhmien tiivistelmäraportit  

25. Äänestys päätöslauselmaesityksistä, jotka sisältyvät kolmen pysyvän valiokunnan 
esittämiin mietintöihin 

26. Äänestys kiireellisistä päätöslauselmaesityksistä

27. Muut asiat

28. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 21. täysistunnon aika ja 
paikka
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Lehdistötilaisuus 


