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1. Termín na predkladanie otázok Rade a Komisii

- utorok 11. októbra o 16.00 h

2. Termín na predkladanie naliehavých návrhov uznesení

- štvrtok 20. októbra o 12.00 h

3. Termín na predkladanie kompromisných návrhov uznesení

- pondelok 21. novembra o 15.00 h

4. Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

k návrhom uznesení zahrnutým v správach predložených stálymi výbormi

- pondelok 21. novembra o 12.00 h

ku kompromisným návrhom uznesení a ďalším naliehavým návrhom uznesení, o ktorých 
sa má hlasovať

- utorok 22. novembra o 12.00 h

5. Požiadavky na spôsoby hlasovania (hlasovanie o jednotlivých častiach textu, tajné 
hlasovanie, oddelené hlasovanie)

- streda 23. novembra o 10.00 h písomne

6. Obmedzenie rečníckeho času (článok 14 ods. 2 rokovacieho poriadku)

5 minút na úvodné vystúpenia

3 minúty pre rečníkov v rozpravách (pokiaľ nebude rečnícky čas pridelený inak na 
základe rozdelenia celkového času, ktorý bude k dispozícii)

2 minúty na ukončenie
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Ďalšie schôdze

STREDA 16. novembra až PIATOK 18. novembra

Schôdze AKT 

SOBOTA 19. novembra

od 8.00 h do 10.00 h

Fórum žien 

od 10.00 h do 13.30 h
Schôdza Výboru pre politické veci 

od 15.00 h do 18.30 h
(súbežne)
Schôdza Výboru pre hospodársky rozvoj, financie a obchod 
Schôdza Výboru pre sociálne veci a životné prostredie  

NEDEĽA 20. novembra

od 8.30 h do 12.30 h

Semináre:
1.  Energetické problémy rozvojových krajín: vyhliadky do budúcnosti 
2. Problémy v oblasti verejného zdravia: malária a jej sociálno-ekonomické následky
3. Prístup k procesu rozvoja mladých ľudí na základe spoluúčasti: stratégia znižovania 

chudoby a znižovania nezamestnanosti mladých

od 14.00 h do 15.00 h
Prípadne schôdza politickej skupiny EP s partnermi z krajín AKT

od 15.00 h do 16.00 h
Prípadne schôdza politickej skupiny EP s partnermi z krajín AKT

od 16.00 h do 17.00 h
Schôdza poslancov EP s členmi delegácie EÚ

od 17.00 h do 20.00 h
Schôdza predsedníctva 
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PONDELOK 21. novembra 

od 8.00 h do 10.00 h

Zmierovacie schôdze o naliehavých návrhoch uznesení

11.00 h

Formálne úvodné zasadnutie 22. schôdze Spoločného parlamentného zhromaždenia

Zoznam rečníkov:

- Louis Michel, spolupredseda Spoločného parlamentného zhromaždenia
- Assarid Ag Imbarcaouane, úradujúci spolupredseda Spoločného parlamentného 

zhromaždenia
- El-Hadj Bonfoh Abass, predseda Národného zhromaždenia Toga
- Faure Gnassingbé, prezident Toga

Tlačová konferencia v plenárnej sále

od 15.00 h do 19.00 h

Rokovanie Spoločného parlamentného zhromaždenia

Ustanovujúca schôdza Spoločného parlamentného zhromaždenia a akreditácia 
mimoparlamentných zástupcov

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisnice z 21. schôdze Spoločného parlamentného zhromaždenia (Ú. v. EÚ C 
xxx, xx. október 2011) 

3. Oznámenia spolupredsedov vrátane rozhodnutí prijatých na schôdzi predsedníctva 
20. novembra 2011

4. Vyhlásenie Andrisa Piebalgsa, člena Komisie zodpovedného za rozvoj 

5. Čas vyhradený na otázky Komisii

6. Opatrenia Komisie, ktoré prijala na základe uznesení prijatých na 21. schôdzi Spoločného 
parlamentného zhromaždenia

7. Rozprava s komisárom Piebalgsom – postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky 
(„catch-the-eye“) 
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8. Vplyv dlhu na financovanie rozvoja v krajinách AKT   
Spoluspravodajcovia: Amadou Ciré Sall (Senegal) a Robert Sturdy 
Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod

UTOROK 22. novembra

od 9.00 h do 13.00 h

9. Vplyv Lisabonskej zmluvy na partnerstvo medzi krajinami AKT a EÚ
Spoluspravodajcovia: Raphael Mangouala (Gabon) a Marija Nedelčevová 
Výbor pre politické veci 

10. Demokratické riadenie
Hlavná rozprava s togskými orgánmi

11. Rozvoj viacstranných vzťahov a medzinárodnej spravodlivosti
Rozprava bez uznesenia

od 15.00 h do 19.00 h

12. Naliehavá téma č. 1: Potravinová kríza v Africkom rohu, najmä v Somálsku

13. Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v rozvojových krajinách
Spoluspravodajcovia: Kombo Musikari (Keňa) a Catherine Bearder
Výbor pre sociálne veci a životné prostredie

14. Prístup k liekom
Rozprava bez uznesenia

od 19.00 h do 20.00 h
Prípadne schôdza predsedníctva 

STREDA 23. novembra

od 8.00 h do 9.00 h
Schôdza prípravného výboru AKT

od 9.00 h do 13.00 h

15. Výzvy mestského rozvoja v mestách krajín AKT
Rozprava bez uznesenia
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16. Naliehavá téma č. 2: Vplyv tzv. arabskej jari na susedné krajiny zo subsaharskej Afriky

17. Vyhlásenie Sama KUTEESU, ministra zahraničných vecí (Uganda), úradujúceho 
predsedu Rady AKT

18. Vyhlásenie xxx, Rada EÚ

19. Čas vyhradený na otázky Rade 

20. Rozprava s Radou – postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky („catch-the-eye“) 

od 14.00 h do 15.00 h
Schôdza parlamentného zhromaždenia AKT

od 15.00 h do 19.00 h

21. Súhrnné správy zo seminárov 

22. Správa hospodárskych a sociálnych partnerov
vystúpenie Brendy Kingovej, predsedníčky monitorovacieho výboru AKT, Európsky 
hospodársky a sociálny výbor

23. Hlasovanie o návrhoch uznesení zahrnutých v správach, ktoré predložili tri stále výbory

24. Hlasovanie o naliehavých návrhoch uznesení 

25. Prípadne hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku 
Spoločného parlamentného zhromaždenia

26. Rôzne otázky

27. Dátum a miesto konania 23. schôdze Spoločného parlamentného zhromaždenia


