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1. Tidsfrist för ingivande av frågor till rådet och kommissionen

– fredagen den 15 oktober kl. 12.00

2. Tidsfrist för ingivande av brådskande resolutionsförslag

– fredagen den 22 oktober kl. 11.00

3. Tidsfrist för ingivande av kompromissresolutionsförslag

– torsdagen den 2 december kl. 15.00

4. Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

som avser de resolutionsförslag som ingår i rapporterna från de ständiga utskotten

– torsdagen den 2 december kl. 12.00

som avser kompromissresolutionsförslag och andra brådskande resolutionsförslag som 
ska gå till omröstning

– fredagen den 3 december kl. 12.00

5. Begäran angående omröstningsmetoder (omröstningar om olika textdelar, genom 
sluten omröstning, genom att företrädarna för AVS och EU röstar var för sig)

– lördagen den 4 december kl. 10.00 i skriftlig form

6. Begränsning av talartid (jf. artikel 14.2 i arbetsordningen)

5 minuter för inledande uttalanden

3 minuter per talare under debatterna (såvida talartiden inte fördelas annorlunda på 
basis av en fördelning av den totala tiden)

2 minuter för avslutande inlägg

Övriga sammanträden

LÖRDAGEN den 27 till MÅNDAGEN den 29 november

AVS-sammanträden 

TISDAGEN den 30 november
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Kl. 8.00–10.00.

Kvinnoforum 

Kl. 10.00–12.30

Sammanträde i utskottet för politiska frågor

Kl. 14.00–17.30

(samtidigt)

Sammanträde i utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 
Sammanträde i utskottet för sociala frågor och miljö

ONSDAGEN den 1 december

Kl. 8.00–13.00

Workshops

1. Utmaningar och hot mot regional stabilitet i den centralafrikanska regionen som härrör från 
olaglig exploatering av Demokratiska republiken Kongos natur- och mineraltillgångar

2. Utmaningen med att återuppbygga stater efter konflikter: fallet med Demokratiska 
republiken Kongo

Kl. 14.00–16.30

Sammanträde i arbetsgruppen för en reform av arbetsmetoderna 

Kl. 17.00–20.00

Presidiets sammanträde

TORSDAGEN den 2 december 

Kl. 8.00–10.00

Förlikningssammanträden om brådskande resolutionsförslag

Kl. 11.00

Formellt öppnande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens 
tjugonde möte
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Talarlista (bekräftas senare):

- André Kimbuta, Kinshasas guvernör
- Evariste Boshab, talman för Demokratiska republiken Kongos nationalförsamling
- David Matongo, medordförande i den gemensamma parlamentariska 

AVSEU-församlingen
- Louis Michel, medordförande i den gemensamma parlamentariska 

AVSEU-församlingen
- Joseph Kabila Kabange, Demokratiska Republiken Kongos president

Presentation av Jean Rey International Prize

Kl. 13.00

Presskonferens i plenisalen

Kl. 15.00–19.00

Den gemensamma parlamentariska församlingens sammanträde

Den gemensamma parlamentariska församlingens konstituerande sammanträde och 
ackreditering av icke-parlamentariska företrädare

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

2. Justering av protokollet från den gemensamma parlamentariska 
AVSEU-församlingens nittonde möte (EUT C 193, 16.7.2010) 

3. Meddelanden från medordförandena inklusive beslut från presidiets sammanträde den 
1 december 

4. Uttalande av Andris Piebalgs, ledamot av kommissionen med särskilt ansvar för 
utveckling och humanitärt bistånd

5. Frågestund med kommissionen

6. Kommissionens åtgärder med avseende på de resolutioner som antogs vid den 
gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens nittonde sammanträde på 
Teneriffa (Spanien).

7. Diskussion med kommissionen – ögonkontaktsförfarandet

Eventuellt: Ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) – lägesrapport 
Föredragning av Karel de Gucht, kommissionsledamot med särskilt ansvar för 
internationell handel – diskussion
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8. Halvtidsöversyn samt landstrategidokument och regionala strategidokument för 
den tionde Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet strategidokumenten för 
Demokratiska republiken Kongo
Diskussion utan resolution

9. Brådskande fråga 1: Livsmedelstrygghet

FREDAGEN den 3 december

Kl. 9.00–13.00

Gemensam debatt

10. Millennieutvecklingsmålen – resultat av högnivåkonferensen i New York
Föredragning av Anthony Lake, generaldirektör, Unicef

11. Uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: innovativa sätt att tackla sociala och 
ekonomiska utmaningar 
Redogörelse av Odirile Motlhale (Botswana) och Licia Ronzulli
Utskottet för sociala frågor och miljö

12. Mödradödlighet

13. Redogörelse av näringslivets och arbetsmarknadens parter
Föredragning av EESK och representanter för det regionala civila samhället

14. Efter Köpenhamn: tekniköverföring, ny teknik och uppbyggnad av teknisk 
kapacitet i AVS-länderna
Redogörelse av Marisa Dalrymple Philibert (Jamaica) och Jo Leinen
Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel

Kl. 15.00–19.00

15. Fria och oberoende medier 
Redogörelse av Jean Rodolphe Joazile (Haiti) och Rainer Wieland
Utskottet för politiska frågor

16. Situationen i Demokratiska republiken Kongo och den centralafrikanska regionen
Diskussion med myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo

17. Brådskande fråga 2: Säkerhetsproblemet i sahel-sahariska regionen: terrorism och 
handel med narkotika, vapen och människor

Kl. 19.00–20.00 (eventuellt)
Presidiets sammanträde
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LÖRDAGEN den 4 december

Kl. 9.00–13.00

18. Uttalande av Carolyn Rodrigues-Birket, Guyanas utrikesminister, tjänstgörande 
ordförande för AVS-rådet

19. Uttalande av Charles Michel, Belgiens minister för utvecklingsfrågor, tjänstgörande 
ordförande i EU:s råd (bekräftas senare)

20. Frågestund med rådet

21. Diskussion med rådet – ögonkontaktsförfarandet

22. Eventuellt: Ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) – lägesrapport 
Föredragning av Karel de Gucht, kommissionsledamot med särskilt ansvar för 
internationell handel – diskussion

23. Diskussion om situationen i enskilda länder:
Madagaskar, Somalia, Sudan och Zimbabwe

Kl. 15.00–19.00

24. Sammanfattningsrapporter från anordnade workshops

25. Omröstning om de resolutionsförslag som ingår i rapporterna från de tre ständiga 
utskotten

26. Omröstning om de brådskande resolutionsförslagen

27. Övriga frågor

28. Datum och plats för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens 
tjugoförsta möte

Pressträff


