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REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTERMÉDIAS (SESSÕES DE JULHO) DA    

CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA, NA CIDADE DE SIRTE, NA GRANDE 
JAMAHIRIYA ÁRABE LÍBIA COM INÍCIO A PARTIR DE 2010 

 (Ponto Proposto Pela Grande Jamahiriya Árabe Líbia Socialista) 
 
 
I. O item proposto para inclusão: 
 
De acordo com o sub parágrafo (2-d) do Artígo 8 das Normas e Procedimentos da 
Assembleia da União Africana, a Grande Jamahiriya Árabe Socialista Popular da 
Líbia pede a inclusão na Proposta da Agenda da 11ª Sessão Ordinária da 
Assembleia da União Africana, a ter lugar em Junho de 2008, de um item intitulado 
“Convocação das sessões a meio do ano da Assembleia da União Africana em 
Sirte, Líbia” 
 
II. Nota Explicativa 
 
Devido às mudanças e ao aumento dos desafios que o Continente Africano 
enfrenta, a Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo adoptou, na sua 3ª 
Sessão Ordinária realizada em Addis Ababa, de 6 – 8 de Julho de 2004, a Decisão 
Nº 53 sobre a frequência da convocação das sessões ordinárias da Assembleia que, 
entre outras coisas, estipulou que a Assembleia deve reunir-se duas vezes por ano 
em sessões ordinárias. Para além disso, a Assembleia da União Africana 
estabeleceu em Decisão 63 adoptada pela sua 4ª Sessão Ordinária que as sessões 
de Janeiro da Assembleia devem ter lugar durante a última semana de Janeiro na 
Sede da UA, definindo um calendário para as futuras reuniões da Assembleia até 
2010. 
 
A convocação das sessões de Janeiro na Sede da UA foi, de facto, implementada. 
Porém, a convocação das sessões a meio do ano de acordo com o calendário 
enfrentou muitas dificuldades por causa de pretestos que alguns Estados Membros 
apresentam em relação à convocação destas sessões devido as suas 
circunstâncias especiais que, normalmente, conduzem à reconsideração dos novos 
pedidos sobre a convocação da Assembleia. 
 
Pelas razões acima indicadas e em conformidade com os parágrafos 1, 2 3 do artigo 
5 das Regras e Procedimento da Assembleia e para garantir a convocação das 
sessões a meio do ano no local acordado, a Grande Jamahiriya Árabe Socialista 
Popular da Líbia oferece-se para servir de anfitrião dessas sessões anualmente em 
Sirte e deseja assegurar, neste sentido, o seguinte: 
 
Primeiro: Colocar o Centro de Conferências de Ouagadougou e todos os seus 
serviços a disposição da Comissão e declara a sua prontidão de apetrechar o centro 
com todos os equipamentos adicionais necessários para a realização das reuniões 
da Assembleia e permitir que a Assembleia e os seus órgãos preparatórios possam 
cumprir com os seus deveres efectivamente. 
 
Segundo: encarrega-se a providenciar as condições necessárias para todos os 
Chefes de Estado e de Governo, Ministros e Chefes de delegações, bem como para 
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o pessoal da Comissão e para os participantes da Assembleia representando 
organizações regionais e internacionais, e declara igualmente estar preparado a 
assinar um acordo com a Comissão garantindo privilégios e imunidades de acordo 
com as convenções relevantes de forma a permitir a participação de todos os 
Estados Membros da União Africana independentemente do tipo ou nível das suas 
relações bilaterais com a Jamahirya. 
 
Terceiro: A Grande Jamahiriya Árabe Socialista Popular da Líbia apresenta esta 
oferta de tornar disponível o Centro de Conferências de Sirte como uma tentativa 
para assegurar o sucesso dos órgãos politicos / de tomada de decisão da União e 
no interesse de reduzir os custos da realização de tais reuniões da Assembleia, 
suportados pelos Estados Membros da União Africana e com base no orçamento 
anual da União Africana. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Assembly Collection

2008-06-30

Realização de sessões intermédias

(sessões de julho) da conferência da

união africana, na cidade de sirte, na

grande jamahiriya árabe líbia com

início a partir de 2010 (Ponto Proposto

Pela Grande Jamahiriya Árabe Líbia Socialista)

União Africana

União Africana

http://archives.au.int/handle/123456789/4986

Downloaded from African Union Common Repository


