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20. ZASEDANJE

od 2. do 4. decembra 2010

v KINŠASI (Demokratična republika Kongo)
_______________

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

in DELOVNI PROGRAM

Spletna stran Skupne parlamentarne skupščine AKP–EU:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Rok za vložitev vprašanj Svetu in Komisiji

- petek, 15. oktober, do 12.00

2. Rok za vložitev nujnih predlogov resolucij

- petek, 22. oktober, do 11.00

3. Rok za vložitev sporazumnih predlogov resolucij

- četrtek, 2. december, do 15.00

4. Rok za vložitev predlogov sprememb

k predlogom resolucij, vključenih v poročila stalnih odborov,

- četrtek, 2. december, do 12.00

k sporazumnim resolucijam in drugim nujnim predlogom resolucij, o katerih se bo 
glasovalo,

- petek, 3. december, do 12.00

5. Zahteve v zvezi z načini glasovanja (tajno glasovanje o delih besedila, tajno 
glasovanje, ločeno glasovanje predstavnikov AKP in EU)

- sobota, 4. december, do 10.00, v pisni obliki

6. Omejitev časa za govor (prim. člen 14(2) poslovnika)

5 minut za uvodne izjave

3 minute za govornike v razpravah (razen, kadar je čas dodeljen drugače, na podlagi 
celotnega časa, ki je na voljo)

2 minuti za zaključek
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Druge seje

OD SOBOTE, 27., do PONEDELJKA, 29. novembra

Seje AKP

TOREK, 30. novembra

od 8.00 do 10.00

Ženski forum

od 10.00 do 12.30

Seja Odbora za politične zadeve 

od 14.00 do 17.30

(istočasno)
Seja Odbora za gospodarski razvoj, finance in trgovino 
Seja Odbora za socialne zadeve in okolje 

SREDA, 1. december

od 8.00 do 13.00

Delavnice:

1. Izzivi in grožnje za regionalno stabilnost v centralnoafriški regiji, ki so posledica 
nezakonitega izkoriščanja naravnih in mineralnih virov v Demokratični republiki Kongo

2. Izziv obnove držav, ki so preživele konflikt: primer Demokratične republike Kongo

od 14.00 do 16.30

Seja delovne skupine za preoblikovanje delovnih metod

od 17.00 do 20.00

Seja predsedstva



PEAP100.751/REV 4/6 OJ\837223SL.doc

SL

ČETRTEK, 2. december 

od 8.00 do 10.00

Usklajevalne seje o nujnih predlogih resolucij

11.00

Uradna uvodna seja 20. zasedanja Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

Seznam govornikov (bo potrjeno naknadno):

- njegova ekscelenca André Kimbuta, guverner Kinšase
- njegova ekscelenca Evariste Boshab, predsednik narodne skupščine, Demokratična 

republika Kongo
- sopredsednik Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU David Matongo,
- sopredsednik Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU Louis Michel,
- njegova ekscelenca Joseph Kabila Kabange, predsednik, Demokratična republika Kongo

Predstavitev mednarodne nagrade Jean Rey

13.00

Tiskovna konferenca v dvorani za zasedanja

od 15.00 do 19.00

Zasedanje Skupne parlamentarne skupščine

Konstitutivna seja Skupne parlamentarne skupščine in akreditacija predstavnikov, ki niso 
poslanci

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 19. zasedanja Skupne parlamentarne skupščine AKP–EU (UL C 
193 z dne 16. julija 2010)

3. Sporočila sopredsednikov vključno s sklepi, sprejetimi na seji predsedstva 1. decembra 

4. Izjava komisarja Andrisa Piebalgsa, pristojnega za razvoj

5. Čas za vprašanja Komisiji

6. Ukrepi Komisije v zvezi z resolucijami, sprejetimi na 19. zasedanju Skupne 
parlamentarne skupščine AKP-EU na Tenerifih (Španija)
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7. Razprava s Komisijo – brez seznama govornikov

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu – trenutno stanje (predvidoma)
Izjava komisarja Karla de Guchta, pristojnega za mednarodno trgovino, ter razprava

8. Vmesni pregled ter državni in regionalni strateški dokumenti za 10. evropski 
razvojni sklad, vključno z državnimi strateškimi dokumenti za Demokratično 
republiko Kongo
Razprava brez resolucije

9. 1. nujna tema: Varnost preskrbe s hrano

PETEK, 3. december

od 9.00 do 13.00

Skupna razprava

10. Razvojni cilji tisočletja – rezultati konference na visoki ravni v New Yorku –
predstavitev generalnega direktorja UNICEFA Anthonyja Lakea

11. Doseganje razvojnih ciljev tisočletja: inovativni odzivi za doseganje socialnih 
in gospodarskih izzivov 
Poročilo Odirila Motlhale (Botsvana) in Licie Ronzulli
Odbor za socialne zadeve in okolje

12. Umrljivost mater

13. Poročilo gospodarskih in socialnih partnerjev
Predstavitev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in regionalnih predstavnikov 
civilne družbe

14. Po Københavnu: prenos tehnologije, nove tehnologije in gradnja tehničnih 
zmogljivosti v državah AKP
Poročilo Marise Dalrymple Philibert (Jamajka) in Joeja Leinena
Odbor za gospodarski razvoj, finance in trgovino

od 15.00 do 17.00

15. Svobodni in neodvisni mediji
Poročilo Jeana Rodolpha Joazila (Haiti) in Rainerja Wielanda
Odbor za politične zadeve

16. Stanje v Demokratični republiki Kongo in centralnoafriški regiji
Izmenjava mnenj z organi Demokratične republike Kongo
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17. 2. nujna tema: Varnostni problemi v Saharsko-sahelski regiji: terorizem in trgovanje z 
drogami, orožjem in ljudmi

od 19.00 do 20.00 (predvidoma)
Seja predsedstva

SOBOTA, 4. december

od 9.00 do 13.00

18. Sporočilo Carolyn Rodrigues-Birket, ministrice za zunanje zadeve (Gvajana) in
predsedujoče Svetu AKP

19. Izjava Charlesa Michela, belgijskega ministra za razvoj in predsedujočega Svetu EU 
(bo potrjeno naknadno)

20. Čas za vprašanja Svetu

21. Razprava s Svetom – brez seznama govornikov

22. Sporazumi o gospodarskem partnerstvu – trenutno stanje (predvidoma)
Izjava komisarja Karla de Guchta, pristojnega za mednarodno trgovino, ter razprava

23. Razprava o razmerah v posameznih državah:
Madagaskar, Somalija, Sudan, Zimbabve

od 15.00 do 19.00

24. Zbirna poročila delavnic

25. Glasovanje o predlogih resolucij, vključenih v poročila treh stalnih odborov

26. Glasovanje o nujnih predlogih resolucij

27. Razno

28. Kraj in datum enaindvajsetega zasedanja Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

Tiskovna konferenca


