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1. Klausimų Tarybai ir Komisijai pateikimo terminas:

- spalio 11 d, antradienis, 16.00 val.

2. Skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo terminas:

- spalio 20 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

3. Kompromisinių pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo terminas:

- lapkričio 21 d, pirmadienis, 15.00 val.

4. Pakeitimų pateikimo terminas

nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų pateikimo 
terminas:

- lapkričio 21 d, pirmadienis, 12.00 val.;

teikiamų balsuoti pasiūlymų dėl kompromisinių rezoliucijų ir kitų skubių pasiūlymų dėl 
rezoliucijų pakeitimų pateikimo terminas:

- lapkričio 22 d., antradienis, 12.00 val.

5. Prašymų dėl balsavimo metodų (balsavimo dėl atskirų teksto dalių, slapto 
balsavimo, atskirų asamblėjos atstovų grupių balsavimo) pateikimo terminas:

- lapkričio 23 d., trečiadienis, 10.00 val., raštu.

6. Kalbėjimo trukmės apribojimas (plg. Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 2 dalį)

5 minutės įžanginėms kalboms,

3 minutės kiekvienam kalbėtojui diskusijų metu (išskyrus atvejus, kai diskusijoms 
skirtas laikas paskirstomas kitaip, atsižvelgiant į likusį laiką),

2 minutės išvadoms.
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Kiti posėdžiai:

Lapkričio 16 d., TREČIADIENIS–lapkričio 18 d., PENKTADIENIS

AKR posėdžiai. 

Lapkričio 19 d., ŠEŠTADIENIS

8.00−10.00 val.

Moterų forumas. 

10.00−13.30 val.
Politinių reikalų komiteto posėdis. 

15.00–18.30 val.
(tuo pat metu)
Ekonominės plėtros, finansų ir prekybos komiteto posėdis. 
Socialinių reikalų ir aplinkos komiteto posėdis.  

Lapkričio 20 d., SEKMADIENIS

8.30−12.30 val.

Seminarai:
1. Energetikos problemos besivystančiose šalyse: ateities perspektyvos,
2. Visuomenės sveikatos problemos: maliarija ir jos socialinis ekonominis poveikis,
3. Dalyvavimu pagrįstas jaunimo požiūris į vystymosi procesą: skurdo ir jaunimo nedarbo 

mažinimo strategija.

14.00–15.00 val.
Galbūt EP frakcijų posėdis su AKR šalių kolegomis.

15.00–16.00 val.
Galbūt EP frakcijų posėdis su AKR šalių kolegomis.

16.00–17.00 val.
ES narių posėdis su ES delegacija.

17.00–20.00 val.
Biuro posėdis. 
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Lapkričio 21 d., PIRMADIENIS 

8.00−10.00 val.

Taikinimo posėdžiai dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų.

11.00 val.

Oficialus posėdis, kuriuo pradedama 22-oji AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 
sesija.

Pranešėjų sąrašas:

- Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkas Louis Michel,
- Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininko pareigas einantis Assarid Ag 
Imbarcaouane,
- Togo Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas El-Hadj Bonfoh Abass,
- Togo Prezidentas Faure Gnassingbé.

Spaudos konferencija plenarinių posėdžių salėje.

15.00–19.00 val.

Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdis

Steigiamasis Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdis ir ne Parlamento atstovų 
akreditavimas

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. 21-osios Jungtinės parlamentinės asamblėjos posėdžių protokolų tvirtinimas (OL C xxxx, 
2011 m. spalio xx d.) 

3. Pirmininkų pranešimai, įskaitant 2011 m. lapkričio 20 d. Biuro posėdyje priimtus 
sprendimus 

4. Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo pareiškimas

5. Klausimų Komisijai valanda

6. Veiksmai, kurių ėmėsi Komisija, atsižvelgdama į Jungtinės parlamentinės asamblėjos 21-
ojoje sesijoje patvirtintas rezoliucijas

7. Diskusijos su Komisijos nariu A. Piebalgu pagal principą „prašau žodžio“ 
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8. Skolos poveikis AKR šalių vystymosi finansavimui   
Pranešėjai: Amadou Ciré Sall (Senegalas) ir Robert Sturdy. 
Ekonominės plėtros, finansų ir prekybos komitetas.

lapkričio 22 d., ANTRADIENIS

9.00−13.00 val.

9. Lisabonos sutarties poveikis AKR ir ES šalių partnerystei
Pranešėjai: Raphael Mangouala (Gabonas) ir Mariya Nedelcheva. 
Politinių reikalų komitetas 

10. Demokratinis valdymas
Pagrindinės diskusijos su Togo valdžios institucijų atstovais.

11. Daugiašalių santykių plėtojimas ir tarptautinis teisingumas
Diskusijos nepriimant rezoliucijos. 

15.00–19.00 val.

12. Skubus klausimas Nr. 1: maisto krizė Afrikos Kyšulyje, ypač Somalyje 

13. Neįgaliųjų integracija besivystančiose šalyse
Pranešėjai: Kombo Musikari (Kenija) ir Catherine Bearder.
Socialinių reikalų ir aplinkos komitetas.

14. Galimybė gauti vaistų
Diskusijos nepriimant rezoliucijos.

19.00–20.00 val.
Galbūt Biuro posėdis. 

Lapkričio 23 d., trečiadienis

8.00−9.00 val.
AKR projektų rengimo komiteto posėdis.

9.00−13.00 val.

15. Miestų plėtros sunkumai AKR šalių miestuose
Diskusijos nepriimant rezoliucijos.
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16. Skubus klausimas Nr. 2: Arabų pavasario poveikis kaimyninėms valstybėms Afrikoje į 
pietus nuo Sacharos

17. Užsienio reikalų ministro (Uganda), AKR Tarybos pirmininko pareigas einančio 
Samo KUTEESOS pareiškimas

18. xxx pranešimas, ES Taryba

19. Klausimų Tarybai valanda 

20. Diskusijos su Taryba pagal principą „prašau žodžio“ 

14.00–15.00 val.
AKR parlamentinės asamblėjos posėdis.

15.00–19.00 val.

21. Seminarų suvestinės ataskaitos 

22. Ekonominių ir socialinių partnerių pranešimas
AKR stebėsenos komiteto pirmininkės, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas, Brendos King pranešimas.

23. Balsavimas dėl trijų nuolatinių komitetų pranešimuose pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų

24. Balsavimas dėl skubių pasiūlymų dėl rezoliucijų 

25. Galbūt balsavimas dėl Jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklių 
pakeitimų

26. Kiti klausimai

27. 23-osios AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijos data ir vieta


