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1. Termen de depunere a întrebărilor adresate Consiliului și Comisiei

- Vineri, 15 octombrie, ora 12.00

2. Termen de depunere a propunerilor de rezoluție urgente

- Vineri, 22 octombrie, ora 11

3. Termen de depunere a propunerilor de rezoluție de compromis

- Joi, 2 decembrie, ora 15.00

4. Termen de depunere a amendamentelor

la propunerile de rezoluție incluse în rapoartele prezentate de comisiile permanente

- Joi, 2 decembrie, ora 12.00

la rezoluțiile de compromis și alte propuneri de rezoluție urgente care urmează să fie 
supuse la vot

- Vineri, 3 decembrie, ora 12.00

5. Solicitări referitoare la metodele de votare (votarea părților separate de text, prin
vot secret, prin vot separat)

- Sâmbătă, 4 decembrie, ora 10.00, în scris

6. Limitarea timpului afectat intervențiilor [în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) 
din Regulamentul de procedură]

5 minute pentru alocuțiunile de deschidere

3 minute pentru fiecare vorbitor în cadrul dezbaterilor (exceptând situațiile în care 
timpul afectat intervențiilor se stabilește după alte criterii, prin împărțirea timpului total 
disponibil)

2 minute pentru concluzii
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Alte reuniuni

SÂMBĂTĂ, 27 noiembrie - LUNI, 29 noiembrie

Reuniuni ACP 

MARȚI, 30 noiembrie

8.00 – 10.00

Forumul femeilor 

10.00 – 12.30

Reuniunea Comisiei pentru afaceri politice 

14.00 – 17.30

(simultan)
Reuniunea Comisiei pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț 
Reuniunea Comisiei pentru afaceri sociale și mediu  

MIERCURI, 1 decembrie

8.00 – 13.00

Ateliere:

1. Provocări și amenințări la adresa stabilității regionale din regiunea Africii Centrale rezultate 
în urma exploatării ilegale a resurselor naturale și minerale din RDC

2, Problema reconstrucției statelor care au ieșit din conflict: cazul RDC

14.00 – 16.30

Reuniunea Grupului de lucru privind reforma metodelor de lucru 

17.00 – 20.00

Reuniunea Biroului 
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JOI, 2 decembrie 

8.00 – 10.00

Reuniuni de conciliere privind propunerile de rezoluție urgente

11.00

Reuniunea oficială de deschidere a celei de-a 20-a sesiuni a Adunării Parlamentare 
Paritare ACP-UE

Lista vorbitorilor (a se confirma):

- Excelența sa André Kimbuta, guvernatorul provinciei Kinshasa
- Excelența sa Evariste Boshab, purtător de cuvânt al Adunării Naționale, Republica 

Democratică Congo
- dl David Matongo, copreședinte al Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE
- dl Louis Michel, copreședinte al Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE
- Excelența sa Joseph Kabila Kabange, Președintele Republicii Democratice Congo

Prezentarea Premiului internațional Jean Rey

13.00

Conferință de presă în sala de reuniuni plenare

15.00 – 19.00

Ședința Adunării Parlamentare Paritare

Reuniunea constitutivă a Adunării Parlamentare Paritare și acreditarea reprezentanților 
non-parlamentari

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi

2. Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Parlamentare Paritare 
ACP-UE (JO C 193, 16 iulie 2010) 

3. Comunicări ale copreședinților, inclusiv privind deciziile luate în cadrul reuniunii 
Biroului din 1 decembrie 

4. Declarația dlui Andris Piebalgs, membru al Comisiei, cu responsabilități speciale pentru 
dezvoltare

5. Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei
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6. Acțiunea întreprinsă de Comisie cu privire la rezoluțiile adoptate în cadrul celei de-a 19-
a sesiuni a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, desfășurată în Tenerife (Spania)

7. Dezbatere cu Comisia - intervenții la cerere (catch the eye)

Acordurile de parteneriat economic (APE) - situația actuală (eventual)
Declarația dlui Karel de Gucht, membru al Comisiei, cu responsabilități speciale pentru 
comerțul internațional, urmată de dezbatere

8. Evaluarea la jumătatea perioadei și documentele de strategie regională și de țară 
pentru cel de-al 10-lea FED, inclusiv documentul de strategie de țară pentru 
Republica Democratică Congo
Dezbatere fără rezoluție

9. Chestiunea urgentă nr. 1: Securitatea alimentară

VINERI, 3 decembrie

9.00 – 13.00

Dezbatere în comun

10. Obiectivele de dezvoltarea ale mileniului - rezultatul Conferinței la nivel înalt de la 
New York - Prezentare realizată de dl Anthony Lake, directorul general al UNICEF

11. Realizarea ODM-urilor: răspunsuri inovatoare pentru provocările sociale și 
economice
Raportul dlui Odirile Motlhale (Botswana) și al dnei Licia Ronzulli
Comisia pentru afaceri sociale și mediu

12. Mortalitatea maternă

13. Raportul partenerilor economici și sociali
Prezentare realizată de CESE și de reprezentanții regionali ai societății civile

14. Post-Copenhaga: transferul de tehnologie, noile tehnologii și consolidarea 
capacităților tehnice în statele ACP
Raportul dnei Marisa Dalrymple Philibert (Jamaica) și al dlui Jo Leinen
Comisia pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț

15.00 – 19.00

15. Mass-media liberă și independentă
Raportul dlui Jean Rodolphe Joazile (Haiti) și al dlui Rainer Wieland
Comisia pentru afaceri politice
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16. Situația din RDC și regiunea Africii Centrale
Schimb de opinii cu autoritățile RDC

17. Chestiunea urgentă nr. 2: Problema securității în regiunea Sahara-Sahel: terorismul și 
traficul de droguri, de arme și de persoane

19.00 – 20.00 (eventual)

Reuniunea Biroului

SÂMBĂTĂ, 4 decembrie

9.00 – 13.00

18. Declarația dnei Carolyn Rodrigues-Birket, Ministrul afacerilor externe (Guyana), 
președinta în exercițiu a Consiliului ACP

19. Declarația dlui Charles Michel, Ministrul belgian al dezvoltării, președintele în 
exercițiu al Consiliului Uniunii Europene (a se confirma)

20. Timp afectat întrebărilor adresate Consiliului

21. Dezbatere cu Consiliul - intervenții la cerere (catch the eye)

22. Acordurile de parteneriat economic (APE) - situația actuală (eventual)
Declarația dlui Karel de Gucht, membru al Comisiei, cu responsabilități speciale pentru 
comerțul internațional, urmată de dezbatere

23. Dezbatere privind situația din fiecare țară:
Madagascar, Somalia, Sudan, Zimbabwe 

15.00 – 19.00

24. Rapoartele de sinteză ale atelierelor 

25. Vot asupra propunerilor de rezoluție incluse în rapoartele prezentate de cele trei comisii 
permanente

26. Vot asupra propunerilor de rezoluție urgente 

27. Chestiuni diverse

28. Data și locul celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE

Comunicat de presă


