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1. Tidsfrist för ingivande av frågor till rådet och kommissionen

– tisdagen den 11 oktober kl. 16.00

2. Tidsfrist för ingivande av förslag till resolutioner om brådskande frågor

– torsdagen den 20 oktober kl. 12.00

3. Tidsfrist för ingivande av förslag till kompromissresolutioner

– måndagen den 21 november kl. 15.00

4. Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

som avser de förslag till resolutioner som ingår i de rapporter som lagts fram av de 
ständiga utskotten

– måndagen den 21 november kl. 12.00

som avser de förslag till kompromissresolutioner och andra förslag till resolutioner om 
brådskande frågor som ska gå till omröstning

– tisdagen den 22 november kl. 12.00

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

– onsdagen den 23 november kl. 10.00 i skriftlig form

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

5 minuter för inledande anföranden

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
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Övriga sammanträden

ONSDAGEN den 16 till FREDAGEN den 18 november

AVS-sammanträden 

LÖRDAGEN den 19 november

Kl. 8.00–10.00

Kvinnoforum 

Kl. 10.00–13.30
Sammanträde i utskottet för politiska frågor

Kl. 15.00–18.30
(samtidigt)
Sammanträde i utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel
Sammanträde i utskottet för sociala frågor och miljö

SÖNDAGEN den 20 november

Kl. 8.30–12.30

Workshops:
1.  Energiutmaningar för utvecklingsländerna: framtidsutsikter
2. Folkhälsoproblem: malaria och dess socioekonomiska inverkan
3. Deltagande från ungdomar i utvecklingsprocessen: en strategi för fattigdomsminskning och 

minskad ungdomsarbetslöshet

Kl. 14.00–15.00
Eventuellt: sammanträde för en av Europaparlamentets politiska grupper och motsvarande 
AVS-grupp

Kl. 15.00–16.00
Eventuellt: sammanträde för en av Europaparlamentets politiska grupper och motsvarande 
AVS-grupp

Kl. 16.00–17.00
Sammanträde för ledamöter av Europaparlamentet och EU:s delegation



AP100.956 4/6 OJ\879955SV.doc

SV

Kl. 17.00–20.00
Presidiets sammanträde

MÅNDAGEN den 21 november

Kl. 8.00–10.00

Förlikningssammanträden om förslag till resolutioner om brådskande frågor

Kl. 11.00

Högtidligt öppnande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens 
tjugoandra sammanträde

Talarlista:

– Louis Michel, medordförande för den gemensamma parlamentariska församlingen
– Assarid Ag Imbarcaouane, tillförordnad medordförande för den gemensamma 

parlamentariska församlingen
– El-Hadj Bonfoh Abass, ordförande för Togos nationalförsamling
– Faure Gnassingbé, Togos president

Presskonferens i plenisalen

Kl. 15.00–19.00

Den gemensamma parlamentariska församlingens sammanträde

Den gemensamma parlamentariska församlingens konstituerande sammanträde och 
ackreditering av företrädare som inte är parlamentsledamöter

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokollet från den gemensamma parlamentariska församlingens 
tjugoförsta sammanträde (EUT C xxx, xx.10.2011) 

3. Meddelanden från medordförandena inklusive beslut från presidiets sammanträde den 
20 november 2011 

4. Uttalande av Andris Piebalgs, ledamot av kommissionen med ansvar för utveckling 

5. Frågestund med kommissionen
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6. Kommissionens åtgärder med avseende på de resolutioner som antogs vid den 
gemensamma parlamentariska församlingens tjugoförsta sammanträde

7. Diskussion med kommissionsledamot Andris Piebalgs – ögonkontaktsförfarandet 

8. Hur skuldsättning påverkar utvecklingsfinansiering i AVS-länderna
Medföredragande: Amadou Ciré Sall (Senegal) och Robert Sturdy 
Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel

TISDAGEN den 22 november

Kl. 9.00–13.00

9. Lissabonfördragets inverkan på AVS–EU-partnerskapet
Medföredragande: Raphael Mangouala (Gabon) och Mariya Nedelcheva 
Utskottet för politiska frågor 

10. Demokratisk samhällsstyrning
Debatt med de togolesiska myndigheterna

11. Utveckling av multilaterala förbindelser och internationell rättvisa
Debatt utan resolution 

Kl. 15.00–19.00

12. Brådskande fråga 1: Livsmedelskris på Afrikas horn, särskilt i Somalia 

13. Inkludering av personer med funktionshinder i utvecklingsländer
Medföredragande: Kombo Musikari (Kenya) och Catherine Bearder
Utskottet för sociala frågor och miljö

14. Tillgång till läkemedel
Debatt utan resolution

Kl. 19.00–20.00
Eventuellt: Presidiets sammanträde 

ONSDAGEN den 23 november

Kl. 8.00–9.00
Sammanträde i AVS-gruppens redaktionskommitté
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Kl. 9.00–13.00

15. Utmaningarna för AVS-städernas utveckling
Debatt utan resolution

16. Brådskande fråga 2: Den arabiska vårens inverkan på grannstaterna söder om Sahara

17. Uttalande av Sam Kuteesa, Ugandas utrikesminister, tjänstgörande ordförande för 
AVS-rådet

18. Uttalande av xxx, Europeiska rådet

19. Frågestund med rådet 

20. Debatt med rådet – ögonkontaktsförfarandet 

Kl. 14.00–15.00
Sammanträde för AVS-delen i den parlamentariska församlingen

Kl. 15.00–19.00

21. Sammanfattningsrapporter från anordnade workshops 

22. Föredragning av näringslivets och arbetsmarknadens parter
Föredragning av Brenda King, ordförande för AVS-ländernas uppföljningskommitté i 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

23. Omröstning om de förslag till resolutioner som ingår i de rapporter som lagts fram av de 
tre ständiga utskotten

24. Omröstning om förslag till resolutioner om brådskande frågor

25. Eventuellt: omröstning om ändringsförslag till den gemensamma parlamentariska 
församlingens arbetsordning

26. Övriga frågor

27. Datum och plats för den gemensamma parlamentariska församlingens tjugotredje 
sammanträde


