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1. Lhůta pro předložení otázek Radě a Komisi

- úterý 11. října v 16:00

2. Lhůta pro předložení naléhavých návrhů usnesení

- čtvrtek 20. října ve 12:00

3. Lhůta pro předložení kompromisních návrhů usnesení

- pondělí 21. listopadu v 15:00

4. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

k návrhům usnesení, které jsou obsaženy ve zprávách předložených stálými výbory

- pondělí 21. listopadu ve 12:00

ke kompromisním usnesením a dalším naléhavým návrhům usnesení, které mají být 
předloženy k hlasování

- úterý 22. listopadu ve 12:00

5. Požadavky vztahující se k metodám hlasování (hlasování o jednotlivých částech 
textu, tajné hlasování, oddělené hlasování komor)

- středa 23. listopadu v 10:00 písemně

6. Omezení řečnické doby (viz čl. 14 odst. 2 jednacího řádu)

5 minut na úvodní sdělení

3 minuty pro řečníky v rozpravách (pokud není řečnická doba přidělena jinak na 
základě rozdělení celkového času, který je k dispozici)

2 minuty na zakončení
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Další schůze

STŘEDA 16. listopadu až PÁTEK 18. listopadu

Schůze AKT

SOBOTA 19. listopadu

od 8:00 do 10:00

Fórum žen 

od 10:00 do13:30
Schůze Výboru pro politické věci

od 15:00 do 18:30
(souběžně)
Schůze Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod
Schůze Výboru pro sociální věci a životní prostředí

NEDĚLE 20. listopadu

od 8:30 do 12:30

Semináře:
1. Energetické výzvy v rozvojových zemích: vyhlídky do budoucnosti
2. Problémy v oblasti veřejného zdraví: malárie a její socio-ekonomický dopad
3. Participativní přístup mladých lidí k procesu rozvoje: strategie snižování chudoby a 

nezaměstnanosti mladých lidí

od 14:00 do 15:00
Případné setkání politické skupiny EP a jejích protějšků z AKT

od 15:00 do 16:00
Případné setkání politické skupiny EP a jejích protějšků z AKT

od 16:00 do 17:00
Schůze poslanců Evropského parlamentu a delegace EU

od 17:00 do 20:00
Schůze předsednictva
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PONDĚLÍ 21. listopadu

od 8:00 do 10:00

Dohodovací schůze k naléhavým návrhům usnesení

od 11:00

Oficiální zahajovací schůze 22. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění

Vystoupí:

- Louis Michel, spolupředseda Smíšeného parlamentního shromáždění
- Assarid Ag Imbarcaouane, úřadující spolupředseda Smíšeného parlamentního 

shromáždění
- El-Hadj Bonfoh Abass, předseda Národního shromáždění Toga
- Faure Gnassingbé, prezident Toga

Tisková konference v jednacím sále

od 15:00 do 19:00

Zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění

Ustavující schůze Smíšeného parlamentního shromáždění a akreditace neparlamentních 
zástupců

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisu z 21. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (Úř. 
věst. C xxx, xx říjen 2011)

3. Sdělení spolupředsedů včetně rozhodnutí přijatých na schůzi předsednictva dne 
20. listopadu 2011

4. Prohlášení pana Andrise Piebalgse, komisaře s odpovědností za rozvoj

5. Doba vyhrazená pro otázky Komisi

6. Opatření učiněná Komisí v souvislosti s usneseními, která byla přijata na 21. zasedání 
Smíšeného parlamentního shromáždění

7. Rozprava s komisařem Piebalgsem – postup „zvednuté ruky“
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8. Dopad dluhu na financování rozvoje v zemích AKT
Spoluzpravodajové: Amadou Ciré Sall (Senegal) a Robert Sturdy
Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod

ÚTERÝ 22. listopadu

od 9:00 do 13:00

9. Dopad Lisabonské smlouvy na partnerství AKT-EU
Spoluzpravodajové: Raphael Mangouala (Gabon) a Mariya Nedelcheva
Výbor pro politické záležitosti

10. Demokratická správa věcí veřejných
Ústřední rozprava s tožskými orgány

11. Rozvoj mnohostranných vztahů a mezinárodní spravedlnost
Rozprava bez usnesení

od 15:00 do 19:00

12. Naléhavé téma č. 1: Potravinová krize v oblasti Afrického roku, zejména v Somálsku

13. Začleňování osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích
Spoluzpravodajové: Kombo Musikari (Keňa) a Catherine Bearder
Výbor pro sociální věci a životní prostředí

14. Přístup k lékům
Rozprava bez usnesení

od 19:00 do 20:00

Případně schůze předsednictva

STŘEDA 23. listopadu

od 8:00 do 9:00
Schůze redakčního výboru AKT

od 9:00 do 13:00

15. Výzvy v oblasti rozvoje měst v zemích AKT
Rozprava bez usnesení
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16. Naléhavé téma č. 2: Dopad „arabského jara“ na sousední subsaharské státy

17. Prohlášení pana Sama KUTEESY, ministra zahraničních věcí (Uganda), úřadujícího 
předsedy Rady AKT

18. Prohlášení xxx, Rada EU

19. Doba vyhrazená pro otázky Radě

20. Rozprava s Radou – postup „zvednuté ruky“

od 14:00 do 15:00
Schůze Parlamentního shromáždění AKT

od 15:00 do 19:00

21. Souhrnné zprávy ze seminářů

22. Zpráva hospodářských a sociálních partnerů
Vystoupení Brendy Kingové, předsedkyně monitorovacího výboru AKT, Evropský 
hospodářský a sociální výbor

23. Hlasování o návrzích usnesení zahrnutých do zpráv předložených třemi stálými výbory

24. Hlasování o naléhavých návrzích usnesení

25. Případné hlasování o pozměňovacích návrzích k jednacímu řádu Smíšeného 
parlamentního shromáždění

26. Různé

27. Datum a místo konání 23. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění


