
OJ\837223LT.doc PEAP100.751/REV

LT Susivieniję įvairovėje LT

2010-11-08

20-asis POSĖDIS

2010 m. gruodžio 2–4 d.

KINŠASA (Kongo Demokratinė Respublika)
_______________

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

ir DARBO PROGRAMA

AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos interneto svetainės adresas:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp



PEAP100.751/REV 2/8 OJ\837223LT.doc

LT

1. Klausimų Tarybai ir Komisijai galutinis pateikimo terminas:

- spalio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

2. Skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų galutinis pateikimo terminas:

- spalio 22 d., penktadienis, 11.00 val.

3. Kompromisinių pasiūlymų dėl rezoliucijų galutinis pateikimo terminas:

- gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 15.00 val.

4. Pakeitimų pateikimo terminas:

nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų pateikimo 
terminas:

- gruodžio 2 d., ketvirtadienis, 12.00 val.;

teikiamų balsuoti pasiūlymų dėl kompromisinių rezoliucijų ir kitų skubių pasiūlymų dėl 
rezoliucijų pakeitimų pateikimo terminas:

- gruodžio 3 d, penktadienis, 12.00 val.

5. Prašymų dėl balsavimo metodų (balsavimo dėl atskirų teksto dalių, slapto 
balsavimo, atskirų kolegijų balsavimo) pateikimo terminas:

- gruodžio 4 d., šeštadienis, 10.00 val., raštu.

6. Kalbėjimo trukmės apribojimas (žr. Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 2 dalį):

5 minutės įžanginėms kalboms,

3 minutės kiekvienam kalbėtojui diskusijų metu (išskyrus atvejus, kai diskusijoms 
skirtas laikas paskirstomas kitaip, atsižvelgiant į likusį laiką),

2 minutės išvadoms.
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Kiti posėdžiai:

lapkričio 27 d., ŠEŠTADIENIS–lapkričio 29 d., PIRMADIENIS

AKR posėdžiai. 

lapkričio 30 d., ANTRADIENIS

8.00–10.00 val.

Moterų forumas. 

10.00 - 12.30 val.

Politinių reikalų komiteto posėdis.

14.00–17.30 val.  

(tuo pat metu)
Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komiteto posėdis. 
Socialinių reikalų ir aplinkos komiteto posėdis.  

gruodžio 1 d., TREČIADIENIS

8.00– 13.00 val.

Seminarai:

1. Regioninio stabilumo Centrinės Afrikos regione problemos ir grėsmės, kylančios dėl 
neteisėto gamtos ir mineralinių išteklių naudojimo Kongo Demokratinėje Respublikoje.

2, Valstybių atstatymo po konfliktų sunkumai: Kongo Demokratinės Respublikos atvejis.

14.00–16.30 val. 

Darbo metodų reformos darbo grupės posėdis. 

17.00–20.00 val. 

Biuro posėdis. 
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Gruodžio 2 d., KETVIRTADIENIS 

8.00–10.00 val.

Taikinimo posėdžiai dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų.

11.00 val.

Oficialus posėdis, kuriuo pradedama 20-oji AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 
sesija.

Pranešėjų sąrašas (dar nepatvirtinta):

- Jo Ekscelencija Kinšasos gubernatorius André Kimbuta
- Jo Ekscelencija Kongo Demokratinės Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas 

Evariste Boshab
- vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų David Matongo,
- vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Louis Michel,
- Jo Ekscelencija Kongo Demokratinės Respublikos Prezidentas Joseph Kabila Kabange

Tarptautinės Jeano Rey premijos pristatymas

13.00 val.

Spaudos konferencija plenarinių posėdžių salėje.

15.00–19.00 val.

Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdis.

Steigiamasis Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdis ir ne Parlamento atstovų 
akreditavimas.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. 19-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdžių protokolų tvirtinimas
(OL C 193, 2010 m. liepos 16 d.). 

3. Pirmininkų pranešimai, įskaitant gruodžio 1 d. Biuro posėdyje priimtus sprendimus. 

4. Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo pareiškimas.

5. Klausimų Komisijai valanda.
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6. Veiksmai, kurių ėmėsi Komisija, atsižvelgdama į 19-osios AKR ir ES jungtinės 
parlamentinės asamblėjos sesijos, vykusios Tenerifėje (Ispanija), metu priimtas 
rezoliucijas.

7. Diskusijos su Komisija pagal „prašau žodžio“ principą (angl. catch-the-eye).

Ekonominės partnerystės susitarimai (EPS). Dabartinė padėtis. (galbūt)
Už tarptautinę prekybą atsakingo Komisijos nario Karelo de Guchto pareiškimas, po 
kurio įvyks diskusijos

8. Laikotarpio vidurio peržiūra ir 10-ojo EPF šalių ir regionų strateginiai dokumentai, 
įskaitant KDR strateginį dokumentą
Diskusijos nepriimant rezoliucijos.

9. Skubus klausimas Nr. 1: Aprūpinimas maistu

Gruodžio 3 d., PENKTADIENIS

9.00 - 13.00 val.

Bendros diskusijos

10. Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Niujorke vykusios aukšto lygio konferencijos 
rezultatai. Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) generalinio direktoriaus 
pranešimas

11. Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimas: naujausias atsakas į socialinius 
ir ekonominius klausimus.
Odirile Motlhale (Botsvana) ir Licios Ronzulli pranešimai.
Socialinių reikalų ir aplinkos komitetas.

12. Motinų mirtingumas.

13. Ekonominių ir socialinių partnerių pranešimas.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir regionų pilietinės visuomenės atstovų 
pranešimas.

14. Pasibaigus Kopenhagos konferencijai: technologijų perdavimas, naujos technologijos 
ir techninių gebėjimų stiprinimas AKR šalyse
Marisos Dalrymple Philibert (Jamaika) ir Jo Leineno pranešimai.
Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetas.

15.00–19.00 val.

15. Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida.
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Jeano Rodolphe Joazile (Haitis) ir Rainerio Wielando pranešimai.
Politinių reikalų komitetas

16. Padėtis KDR ir Centrinės Afrikos regione.
Keitimasis nuomonėmis su KDR valdžios atstovais.

17. Skubus klausimas Nr. 2: Saugumo problema Sacharos (Sahelio) regione: terorizmas ir 
prekyba narkotikais, ginklais ir žmonėmis.

19.00–20.00 val. (galbūt)

Biuro posėdis.

Gruodžio 4 d., ŠEŠTADIENIS

9.00–13.00 val.

18. Užsienio reikalų ministrės (Gajana), AKR Tarybos pirmininko pareigas einančios 
Carolynos Rodrigues-Birket pareiškimas.

19. Belgijos vystymosi ministro, ES Tarybos pirmininko pareigas einančio Charleso 
Michelio pareiškimas (dar nepatvirtinta).

20. Klausimų Tarybai valanda.

21. Diskusijos su Taryba pagal „prašau žodžio“ principą (angl. catch-the-eye).

22. Ekonominės partnerystės susitarimai (EPS). Dabartinė padėtis. (galbūt)
Už tarptautinę prekybą atsakingo Komisijos nario Karelo de Guchto pareiškimas, po
kurio įvyks diskusijos

23. Diskusijos apie padėtį atskirose šalyse:
Madagaskare, Somalyje, Sudane, Zimbabvėje. 

15.00–19.00 val.

24. Seminarų suvestinės ataskaitos 

25. Balsavimas dėl trijų nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų.

26. Balsavimas dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų. 

27. Kiti klausimai.

28. 21-osios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijos data ir vieta.
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Spaudos konferencija


