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СЪВМЕСТНА ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ 
АКТБ-ЕС

12.10.2011

22-ра сесия

21–23 ноември 2011 г.

ЛОМЕ (Того)
_______________

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
и РАБОТНА ПРОГРАМА

Уебсайт на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и ЕС:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Краен срок за внасяне на въпроси до Съвета и Комисията

- вторник, 11 октомври, 16.00 ч.

2. Краен срок за внасяне на неотложни предложения за резолюция

- четвъртък, 20 октомври, 12.00 ч.

3. Краен срок за внасяне на компромисни предложения за резолюция

- понеделник, 21 ноември, 15.00 ч.

4. Краен срок за внасяне на изменения

към предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от 
постоянните комисии

- понеделник, 21 ноември, 12.00 ч.

към компромисните резолюции и други неотложни предложения за резолюция, 
които ще бъдат подложени на гласуване

- вторник, 22 ноември, 12.00 ч.

5. Искания, свързани с методите на гласуване (гласуване на различни части от 
текста, чрез тайно гласуване, от отделните камари)

- сряда, 23 ноември, 10.00 ч., в писмен вид

6. Ограничение на времето за изказвания (вж. член 14, параграф 2 от Правилника 
за дейността)

5 минути за встъпителни изявления

3 минути за ораторите по време на разискванията (освен ако времето за 
изказване не е разпределено по различен начин въз основа на разделението на 
общото налично време)

2 минути за приключване на разискванията

Други заседания



OJ\879955BG.doc 3/6 AP100.956v02-00

BG

СРЯДА, 16 ноември до ПЕТЪК, 18 ноември

Заседания на АКТБ

СЪБОТА, 19 ноември

от 8.00 ч. до 10.00 ч.

Форум на жените

от 10.00 ч. до 13.30 ч.
Заседание на комисията по политически въпроси

от 15.00 ч. до 18.30 ч.
(едновременно)
Заседание на Комисията по икономическо развитие, финанси и търговия
Заседание на комисията по социални въпроси и околна среда

НЕДЕЛЯ, 20 ноември

от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Работни срещи:
1. Предизвикателства пред развиващите се страни в областта на енергетиката: бъдещи 

перспективи
2. Проблеми, свързани с общественото здраве: маларията и нейното социално-

икономическо въздействие
3. Подход към процеса на развитие, основан на участието на младите хора: стратегия за 

намаляване на бедността и намаляване на безработицата сред младежите

от 14.00 ч. до 15.00 ч.
Евентуално заседание на политическите групи на ЕС с колегите им от АКТБ

от 15.00 ч. до 16.00 ч.
Евентуално заседание на политическите групи на ЕС с колегите им от АКТБ

от 16.00 ч. до 17.00 ч.
Заседание на членовете на ЕП с делегацията на ЕС

от 17.00 ч. до 20.00 ч.
Заседание на Бюрото
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ПОНЕДЕЛНИК, 21 ноември

от 8.00 ч. до 10.00 ч.

Заседания за съгласуване във връзка с приемане на неотложни предложения за 
резолюция

11.00 ч.

Официално откриване на заседанието на 22-та сесия на Съвместната парламентарна 
асамблея на АКТБ и ЕС

Списък на ораторите:

- Louis Michel, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ–ЕС
- Assarid Ag Imbarcaouane, изпълняващ длъжността съпредседател на Съвместната 

парламентарна асамблея на АКТБ–ЕС
- El-Hadj Bonfoh Abass, председател на Народното събрание на Того
- Faure Gnassingbé, президент на Того

Пресконференция в пленарна зала

от 15.00 ч. до 19.00 ч.

Заседание на Съвместната парламентарна асамблея

Учредително заседание на Съвместната парламентарна асамблея и акредитация на 
непарламентарни представители

1. Приемане на дневния ред

2. Одобряване на протоколите от 21-та сесия на Съвместната парламентарна асамблея 
(ОВ С xxx, xx. октомври 2011 г.)

3. Съобщения на съпредседателите, включително решения, взети на заседанието на 
Бюрото от 20 ноември 2011 г.

4. Изказване на Andris Piebalgs, член на Комисията, отговарящ за развитието

5. Време за въпроси към Комисията

6. Действия, предприети от Комисията относно резолюциите, приети на 21-та сесия 
на Съвместната парламентарна асамблея
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7. Разискване с участието на члена на Комисията Piebalgs – процедура с вдигане на 
ръка („сatch the eye“)

8. Въздействието на дълга върху финансирането за развитие в държавите от 
АКТБ
Съдокладчици: Amadou Ciré Sall (Сенегал) и Robert Sturdy
Комисия по икономическо развитие, финанси и търговия

ВТОРНИК, 22 ноември

от 9.00 ч. до 13.00 ч.

9. Въздействието на Договора от Лисабон върху партньорството АКТБ–ЕС
Съдокладчици: Raphael Mangouala (Габон) и Мария Неделчева
Комисия по политически въпроси

10. Демократично управление
Основно разискване с органите на Того

11. Развитие на многостранните отношение и международното правосъдие
Разисквания без резолюция

от 15.00 ч. до 19.00 ч.

12. Неотложен въпрос № 1: Продоволствената криза на Африканския рог, по-
специално в Сомалия

13. Приобщаването на лицата с увреждания в развиващите се държави
Съдокладчици: Kombo Musikari (Кения) и Catherine Bearder
Комисия по социални въпроси и околна среда

14. Достъп до лекарствени продукти
Разисквания без резолюция

от 19.00 ч. до 20.00 ч.
Евентуално заседание на Бюрото

СРЯДА, 23 ноември

от 8.00 ч. до 9.00 ч.
Заседание на комисията по проекти на АКТБ
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от 9.00 ч. до 13.00 ч.

15. Предизвикателствата пред градското развитие в градовете от АКТБ
Разисквания без резолюция

16. Неотложен въпрос № 2: Последствията от арабската пролет за съседните държави 
на юг от Сахара

17. Изявление на Н.Пр. Sam KUTEESA, министър на външните работи (Уганда), 
действащ председател на Съвета на АКТБ

18. Изявление на xxx, Съвет на ЕС

19. Време за въпроси към Съвета

20. Разискване с участието на представители на Съвета – процедура с вдигане на 
ръка (catch-the-eye)

от 14.00 ч. до 15.00 ч.
Заседание на парламентарната асамблея на АКТБ

от 15.00 ч. до 19.00 ч.

21. Обобщаващи доклади от работните срещи

22. Доклад на икономическите и социалните партньори
Представяне от Brenda King, председател на комисията за наблюдение на АКТБ, 
Европейски икономически и социален комитет

23. Гласуване на предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от 
трите постоянни комисии

24. Гласуване на неотложните предложения за резолюция

25. Евентуално гласуване на измененията на правилника на Съвместната 
парламентарна асамблея

26. Други въпроси

27. Дата и място на 23-та сесия на Съвместната парламентарна асамблея


