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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА (1) 

 

Член 1 

 

Естество и цели 

 

Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея е парламентарната 

институция на двурегионалното стратегическо партньорство между Европейския 

съюз и Латинска Америка и Карибския басейн. В рамките на гореспоменатото 

партньорство Парламентарната асамблея допринася за укрепването, развитието 

и публичността на стратегическото партньорство в качеството си на 

парламентарна институция за консултации и парламентарен контрол и 

мониторинг на партньорството. 

 

Участието в Асамблеята е на доброволен принцип, като се поддържа дух на 

интеграция и откритост. 

 

 

Член 2 

 

Състав 

 

1. Съставът на Асамблеята е паритетен, като включва еднакъв брой 

парламентаристи: 

 

а) от Европейския парламент, от една страна, 

 

б) и от латиноамериканския компонент, излъчен от латиноамериканските 

парламенти за регионална интеграция (Латиноамериканския парламент 

(Parlatino), Андския парламент (Parlandino), Централноамериканския 

парламент (Parlacen) и Парламента на Меркосур (Parlasur)) и 

съвместните парламентарни комитети с Мексико и Чили, от друга. 

 

2. Асамблеята е съставена от 150 депутати, от които 75 са членове на 

Европейския парламент, а останалите 75 членове са от 

латиноамериканския компонент, определени съгласно процедура, 

установена от всеки парламент, така че да се отрази, доколкото е 

възможно, разпределението на различните политически групи и 

делегации, които са представени съответно в Европейския парламент и в 

латиноамериканския компонент. 

 

3. Асамблеята е организирана въз основа на парламентарни делегации, 

определени от нейните два компонента. Членовете на Асамблеята също 

                                                 
1 Одобрен на 8 ноември 2006 г. и преразгледан на 20 декември 2007 г., 6 април 2009 г., 25 януари 

2013 г., 27 март 2014 г., 21 септември 2017 г. и 20 септември 2018 г. 
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така могат да се организират в собствени политически групи в рамките на 

Асамблеята. 

 

4. Във всеки случай незаетите места остават на разположение на 

парламентите, на които са предоставени. 

 

5. Представените в Асамблеята парламенти насърчават участието на жените 

в нейните органи. 

 

6. Асамблеята следи за спазването на баланса и равенството на 

компонентите във всички свои органи. 

 

 

Член 3 

 

Правомощия 

 

 Асамблеята представлява парламентарен форум за разисквания, 

консултации, контрол и мониторинг по всички въпроси, отнасящи се до 

двурегионалното стратегическо партньорство. За тази цел едно от 

правомощията на Асамблеята е приемането на резолюции и препоръки, 

отправени към Срещата на високо равнище ЕС-CELAC и към 

институциите, органите и групите, както и конференциите на ниво 

министри, посветени на развитието на партньорството. Също така тя 

разполага с правомощие да представя становища и предложения за 

приемане на конкретни мерки, свързани с различните области, в които тя 

работи, по искане, отправено от Срещата на високо равнище или от 

конференциите на ниво министри. 

 

 

Член 4 

 

Председателство и Бюро 

 

1. Измежду своите членове Асамблеята избира Бюро, чийто състав е 

паритетен и което се състои от двама равнопоставени съпредседатели и от 

четиринадесет заместник-председатели*, като продължителността на 

техния мандат и процедурата за избиране се приемат от всеки компонент. 

 

2. Член на Бюрото, който не е в състояние да присъства на дадено заседание, 

може да бъде заместен по изключение от друг член на Асамблеята от своя 

компонент съгласно вътрешната организация и структура на съответния 

компонент и единствено за въпросното заседание. Името на заместника 

следва да се съобщи в писмен вид на съпредседателя преди началото на 

                                                 
* Броят на заместник-председателите се увеличава от дванадесет на четиринадесет, като 

решението за това е взето от Парламентарната асамблея на заседанието ѝ в Брюксел на 20 

декември 2007 г. 
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заседанието. Когато съпредседател или съвместен заместник-председател 

се замества от друг член на Асамблеята, въпросният член може да ги 

замества във всички техни функции с изключение на функциите на 

съпредседател. 

 

3. Бюрото отговаря за съгласуването на работата на Асамблеята, 

мониторинга на нейните дейности и резолюции, както и за установяването 

на връзки със Срещата на високо равнище ЕС-CELAC, с конференциите 

на ниво министри, както и с групата на висшите служители и групата на 

посланиците. За връзките с гражданското общество във всеки един от 

двата региона и с Евро-латиноамериканския форум на жената отговарят 

съответно двама заместник-председатели или членове от Европа и двама 

заместник-председатели или членове от Латинска Америка, в 

съответствие с препоръките, които могат да бъдат направени от Бюрото 

във всеки отделен случай. 

 

4. Бюрото заседава най-малко два пъти годишно, по молба на двамата 

съпредседатели, като едно от тези заседания съвпада с пленарното 

заседание на Асамблеята. 

 

5. Бюрото предлага на Асамблеята дневния ред и определя общите 

процедури за провеждането на нейните заседания. 

 

6. Бюрото е компетентният орган по отношение на състава и правомощията 

на постоянните и временните комисии, както и по отношение на 

предложените в член 25 групи. Бюрото също така одобрява докладите и 

предложенията за резолюции на комисиите. Освен това Бюрото може да 

подлага различни въпроси на разглеждане в комисиите, които съответно 

могат да изготвят доклад по конкретна тема. 

 

7. В заседанията на Бюрото по принцип могат да участват единствено 

членовете на Бюрото. Съпредседателите на комисиите или който и да е 

друг член на Асамблеята могат да бъдат поканени да присъстват от 

съпредседателите на Бюрото, като те имат правото да се изказват, но не и 

да гласуват. 

 

 

Член 5 

 

Връзки със Срещата на високо равнище ЕС-CELAC (Общност на 

латиноамериканските и карибските държави), със Съвета на Европейския 

съюз, с Европейската комисия и с различни други групи и конференции на 

ниво министри 

 

Бюрото на Асамблеята укрепва връзките от всяко естество с институциите и 

органите на двурегионалното стратегическо партньорство и с органите за 

интеграция в Европейския съюз и Латинска Америка. В зависимост от случая 
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конкретните прояви на въпросното сътрудничество се изясняват в съответните 

меморандуми и протоколи за разбирателство. Представителите на Срещата на 

високо равнище ЕС-CELAC, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската 

комисия и на различните групи и конференции на ниво министри, посветени на 

развитието и укрепването на двурегионалното стратегическо партньорство, 

участват в заседанията на Асамблеята и нейните органи. 

 

 

Член 6 

 

Наблюдатели и поканени лица 

 

1. Право на статут на постоянен наблюдател имат: 

 

Фондацията Европейски съюз – Латинска Америка и Карибския басейн 

(фондация „ЕС-ЛАК“); 

придобилите институционален характер консултативни органи и 

икономическите и финансовите органи, свързани с двурегионалното 

стратегическо партньорство; 

Парламентът на коренното население на Америка и Амазонският 

парламент; 

Генералният секретариат на ибероамериканските срещи на високо 

равнище (SEGIB). 

 

По предложение на Бюрото Асамблеята може да предостави статут на 

постоянен наблюдател и на регионалните парламентарни органи, както и 

на междуправителствените организации, които са изразили такова 

желание. 

 

2. Постоянните наблюдатели имат право на изказване в съответствие с 

условията, определени от председателството на Асамблеята. 

 

3. При поискване и със съгласието на Бюрото и други представители на 

гражданското общество могат да присъстват като наблюдатели на 

пленарните заседания на Асамблеята, както и на заседанията на нейните 

постоянни комисии, а също и на други парламентарни срещи.  

 

4. Освен това на заседанията на Асамблеята и на нейните комисии могат да 

присъстват в качеството на „специални гости“ определените от Бюрото 

заинтересовани лица, институции и организации. 

 

5. По време на прекъсването на работата на Бюрото съпредседателите, чрез 

съвместните секретариати, провеждат необходимите консултации, за да 

определят лицата, които да бъдат поканени за участие в органите на 

Асамблеята. 
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Член 7 

 

Пленарни заседания на Асамблеята 

 

1. По принцип Асамблеята, свикана от своите съпредседатели, заседава 

веднъж годишно, като заседанията се редуват в държава от Латинска 

Америка и Карибския басейн и в Европейския парламент или в държава – 

членка на Европейския съюз, по покана на домакина и при изразено 

съгласие от страна на компетентните органи на Европейския парламент.  

 

2. Предпочита се провеждането на тези заседания да бъде организирано в 

държавата, която организира провеждането на Срещата на високо 

равнище ЕС-CELAC. 

 

3. По искане на Бюрото съпредседателите могат да свикат извънредно 

пленарно заседание на Асамблеята. 

 

 

Член 8 

 

Дневен ред 

 

1. Съпредседателите представят на Асамблеята за одобрение проект на 

дневен ред за пленарното заседание, съставен от Бюрото.  

 

2. Проектът на дневен ред за всяко пленарно заседание включва два вида 

въпроси: 

 

а) доклади, представени от постоянните комисии; броят им за всяка сесия 

е ограничен до четири; дължината на предложенията за резолюция, 

съдържащи се в докладите, е определена в приложение ІІ от настоящия 

правилник; 

 

б) неотложни въпроси, повдигнати от постоянна комисия или внесени от 

самото Бюро; вписването на тези въпроси се извършва по изключение, 

като броят им не може да бъде повече от четири за едно пленарно 

заседание. 

 

3. Предложение за резолюция по неотложен въпрос може да бъде внесено от 

парламентарна делегация или от двадесет депутати, принадлежащи към 

един от двата компонента на Асамблеята. Предложенията за резолюция 

трябва да се сведат до неотложните въпроси, вписани в дневния ред на 

заседанието, като текстът им не може да надхвърля 1000 думи. 

Предложенията за резолюция се внасят четири седмици преди началото на 

пленарното заседание, по време на което ще бъдат подложени на 

разискване и гласуване. 
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4. Предложенията за резолюция по неотложни въпроси се представят на 

Бюрото, което следва да провери дали всяко предложение за резолюция 

отговаря на условията, изложени в предходния параграф, дали е вписано 

в дневния ред и дали се намира на разположение на работните езици на 

Асамблеята. Предложенията на Бюрото подлежат на одобрение от страна 

на Асамблеята.  

 

5. Бюрото предава за сведение предложенията за резолюция по неотложни 

въпроси на компетентната комисия.  

 

 

Член 9 

 

Председателство на заседанията 

 

1. Съпредседателите решават, по общо съгласие, какъв да бъде редът за 

председателството на заседанията на Асамблеята. 

 

2. Председателстващият(ата) заседанието открива, прекъсва и закрива 

заседанията; следи за спазването на настоящия правилник, поддържа реда, 

дава думата, ограничава времето за изказвания, поставя въпросите на 

гласуване, обявява резултатите от гласуването и обявява заседанията за 

закрити. Със съгласието на членовете на Бюрото 

председателстващият(ата) се произнася по повдигнатите по време на 

заседанията въпроси, които не са предвидени в настоящия правилник.  

 

3. Председателстващият(ата) заседанието не може да взема думата по време 

на разискванията, освен за да представи темата или да призове 

изказващото се лице да се придържа към темата; ако желае да вземе 

участие в разискванията, председателстващият(ата) освобождава 

председателското място. 

 

4. Двамата съпредседатели могат да бъдат заместени в своите функции от 

заместник-председател. 

 

 

Член 10 

 

Кворум 

 

1. Асамблеята разполага с достатъчен кворум, когато присъстват най-малко 

50 от нейните членове, от които 25 са от латиноамериканския компонент 

и 25 – от Европейския парламент. 

 

2. Всяко гласуване е действително, какъвто и да е броят на гласувалите, 

освен ако преди началото на гласуването председателстващият(ата) 

заседанието констатира, по искане на поне двадесет от присъстващите 
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членове, че кворумът не е постигнат. Ако кворумът не е постигнат, 

гласуването се вписва в дневния ред на следващото заседание. 

 

3. Ако присъстват по-малко от двадесет членове, председателят може да 

обяви липса на кворум. 

 

 

Член 11 

 

Разположение на местата 

 

Членовете се разполагат по азбучен ред. За представителите на Европейския 

парламент той се определя от фамилното име в съответната политическа група, 

от най-голямата към най-малката, а за представителите на латиноамериканския 

компонент, в случай че не са организирани в политически групи, от фамилното 

им име и от името на парламентарната делегация, в чийто състав те влизат. 

 

 

Член 12 

 

Официални и работни езици 
 

1. Официални езици на Асамблеята са официалните езици на Европейския 

съюз. Работни езици са испанският, португалският, френският, 

английският и немският.  

 

2. Парламентът, който организира заседанието, предоставя работните 

документи на разположение на членовете на Асамблеята на нейните 

работни езици. 

 

3. По принцип и в рамките на възможното всички членове могат да се 

изказват по време на разискванията в Асамблеята на един от нейните 

официални езици. Извършва се устен превод на изказванията единствено 

на работните езици, без да се ограничават възможностите, предвидени в 

член 27, параграфи 5 и 6 от настоящия правилник, за заседанията на 

Асамблеята, които се провеждат в Европейския парламент. 

 

4. Заседанията на парламентарните комисии и по целесъобразност на 

работните групи и изслушванията се провеждат на работните езици, без да 

се ограничават възможностите, предвидени в член 27, параграфи 5 и 6 от 

настоящия правилник. 

 

5. Текстовете, приети от Асамблеята, се публикуват на всички официални 

езици на Асамблеята.  
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Член 13 

 

Публичност на разискванията 

 

Пленарните заседания на Асамблеята са публични, освен ако тя реши друго. 

 

Член 14 

 

Право на изказване 

 

1. Членовете на Асамблеята могат да се изказват, след като получат 

разрешение от председателстващия(ата) заседанието. 

 

2. Представителите на Срещата на високо равнище ЕС-CELAC, на Съвета на 

Европейския съюз, на Европейската комисия и на различните групи и 

министерски конференции също се изслушват по тяхно искане. 

 

3. Ако изказващото се лице се отклонява от темата, 

председателстващият(ата) го призовава да се придържа към нея. В случай 

че изказващото се лице не се съобрази със забележката, 

председателстващият(ата) може да му отнеме думата за толкова време, 

колкото счете за подходящо. 

 

4. По време на разискванията и заседанията членовете на Асамблеята се 

въздържат от клеветнически, расистки или ксенофобски изказвания и/или 

поведение, не излагат на показ плакати или надписи нито смущават 

нормалното протичане на заседанието по някакъв друг начин. 

 

 

Член 15 

 

Право на глас и условия на гласуване 

 

1. Всеки член с право на глас разполага с глас, който е индивидуален и не 

може да се прехвърля. 

 

2. Обикновено в Асамблеята се гласува чрез вдигане на ръка. Ако резултатът 

от гласуването чрез вдигане на ръка буди съмнение, членовете на 

Асамблеята се приканват да гласуват чрез цветни карти или при 

възможност чрез електронната система за гласуване. 

 

3. При искане в писмен вид от страна на най-малко 15 членове, представено 

преди 18 ч. в деня преди гласуването, Асамблеята може да реши да 

проведе тайно гласуване. 

 

4. По правило, за да се приеме дадено решение, то трябва да получи 

мнозинство от гласовете в Асамблеята. Като изключение, ако преди 
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откриване на гласуването най-малко 15 членове, представители на поне 2 

политически групи на ЕП или 2 делегации на латиноамериканския 

компонент, поискат отделно гласуване чрез представители, следва да се 

пристъпи към гласуване, при което представителите на Латинска Америка 

и представителите на Европейския парламент гласуват отделно, но 

едновременно. В такъв случай решението, което е поставено на гласуване, 

се счита за прието единствено ако получи мнозинството от гласовете на 

представителите на Латинска Америка и мнозинството от гласовете на 

представителите на Европейския парламент, които участват в 

гласуването. 

 

5. При равен брой гласове предложението не се приема, но може отново да 

се внесе на следващото заседание на Асамблеята. 

 

 

Член 16 

 

Резолюции и препоръки на Асамблеята 

 

1. Асамблеята може да приема резолюции и изготвя препоръки, 

предназначени за Срещата на високо равнище ЕС-CELAC и за 

институциите, органите и групите, както и за министерските 

конференции, посветени на развитието на партньорството, по въпроси, 

свързани с различните области на двурегионалното партньорство.  

 

2. Асамблеята взема решение относно предложенията за резолюция, 

включени в представените от постоянните комисии доклади съгласно член 

8. 

 

3. При необходимост Асамблеята взема решение също по предложенията за 

резолюция, в които се разглеждат неотложни въпроси съгласно член 8, 

параграф 4. 

 

4. По целесъобразност председателстващият(ата) заседанието приканва 

вносителите на предложения за резолюция, в които се разглеждат сходни 

неотложни въпроси, да изготвят обща резолюция. След провеждане на 

разисквания членовете на Асамблеята първо гласуват по всяко едно от 

предложенията и съответните изменения. След представяне на обща 

резолюция всички останали предложения за резолюция, внесени по 

същата тема от същите вносители, отпадат. Също така с приемането на 

една обща резолюция отпадат всички останали текстове по същата тема. 

В случай че не бъде одобрена нито една обща резолюция, се гласуват 

останалите предложения по реда на внасянето им. 

 

5. Резолюциите и предложенията, приети от Асамблеята, се изпращат от 

Асамблеята на Срещата на високо равнище ЕС-CELAC, на Европейската 

комисия, на Съвета на Европейския съюз, на групата на висшите 
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служители и на всички останали заинтересовани страни. Действащото 

председателство на Срещата на високо равнище, Комисията и Съветът на 

Европейския съюз предоставят информация на следващото заседание на 

Асамблеята относно действията, предприети във връзка с приетите 

резолюции. 

 

 

Член 17 

 

Съобщения до Срещата на високо равнище ЕС-CELAC 

 

Съпредседателите на Асамблеята представят на Бюрото проект на съобщение до 

Срещата на високо равнище, разработено главно на базата на приетите от 

Асамблеята резолюции и препоръки. Когато е приложимо, те правят това и въз 

основа на други позиции, изразяващи мнението на мнозинството от всеки един 

от двата компонента на Бюрото. След обсъждане и одобрение от страна на 

Бюрото съобщението се предава на съответните компетентни органи.  

 

Член 18 

 

Изявления 

 

Съпредседателите могат да дават общи спешни изявления, когато е възможно 

след предварително обсъждане с членовете на Бюрото, относно въпроси от 

интерес за двурегионалното стратегическо партньорство, както и в случай на 

природни бедствия, внезапни кризи или избухване на конфликти, при които се 

счита за целесъобразно или необходимо институциите да призоват незабавно за 

ред и спокойствие, за политически преговори между страните или за проява на 

солидарност към засегнатите хора и държави. Веднага след изявлението, което 

следва да се базира на резолюциите и препоръките, приети от Асамблеята, ако 

съществуват такива, съпредседателите следва да информират Бюрото с цел 

обсъждане и възможно най-бързо да уведомят и всички членове на Асамблеята. 

 

 

Член 19 

 

Изменения 

 

1. Предложенията за изменения към текстовете, които се разглеждат на 

пленарно заседание, следва да бъдат внесени от поне петнадесет членове 

на Асамблеята. Измененията трябва да бъдат свързани с текста, който 

целят да променят, и да бъдат внесени в писмен вид. Двата компонента 

на Асамблеята внасят изменения посредством съответните си 

секретариати, които удостоверяват формалните изисквания за внасяне и 

съответния член или членове, които ги внасят и/или подкрепят. При 

условие че са спазени установените срокове, това удостоверяване служи 
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да потвърди, че измененията са били внесени правилно. 

2. Ако е необходимо, председателят решава дали измененията са 

допустими въз основа на разпоредбите на настоящия правилник. 

Недопустими са всички изменения: 

а) чието съдържание не е пряко свързано с текста, който предлага да 

измени, или не съответства на естеството на работата на 

двурегионалната съвместна асамблея; 

б) които целят да заличат или заменят текста изцяло; 

в) които целят да изменят повече от един отделен член или параграф 

от текста, за който се отнасят, освен ако става въпрос за 

компромисни изменения или изменения, които целят идентични 

промени на определено съчетание от думи в целия текст; 

г) които имат за цел единствено да гарантират езиковата правилност 

или терминологичната последователност на текста на езика, на 

който се внася изменението, като в този случай председателят се 

стреми към подходящо езиково решение със съответните 

заинтересовани лица.  

3.  Срокът за внасяне на измененията се обявява в началото на заседанието. 

 

4. По време на гласуване измененията се ползват с предимство пред текста, 

до който се отнасят, и се подлагат на гласуване преди него. 

 

а) Когато компромисни изменения се поставят на гласуване, те се 

ползват с приоритет при гласуването. 

б) Под компромисно изменение се разбира изменение, отнасящо се до 

части от текста, които са били предмет на изменение преди 

изтичането на срока за внасяне на изменения. 

в) По компромисно изменение не е възможно разделно гласуване. 

г) Измененията, засегнати от компромисно изменение, отпадат, ако 

компромисното изменение бъде прието, но трябва да бъдат 

гласувани, ако компромисното изменение бъде отхвърлено. 

д) Измененията, които не са засегнати от компромисно изменение и не 

противоречат на текста на компромисното изменение, могат да се 

гласуват като допълнение. 

е) Компромисни изменения могат да бъдат внасяни от 

съдокладчиците на съответните комисии. 
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5. В случаите, в които най-малко две изменения се отнасят до една и съща 

част от текста, предимство има и първо се гласува изменението, което по 

своето съдържание се отклонява в най-голяма степен от първоначалния 

текст. При съмнение относно предимството въпросът се решава от 

председателстващия(ата). Ако всички изменения бъдат отхвърлени, 

първоначалният текст се счита за приет. Устни предложения за изменение 

могат да бъдат взети предвид единствено ако коригират фактически или 

езикови грешки. Всички други устни предложения за изменение се 

разглеждат по преценка на Асамблеята. Устни предложения за изменение 

не се вземат предвид, ако десет членове се обявят против чрез изправяне 

на крака. 

 

6. а) Най-малко петнадесет членове на Асамблеята могат да поискат 

разделно гласуване, когато подлежащият на гласуване текст съдържа 

две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, 

или може да бъде разделен на две или повече части, които имат 

самостоятелен смисъл или нормативна стойност.  

б) Същият брой членове може да поиска разделно гласуване на 

конкретен параграф или конкретна алинея. 

в) Подобни искания се внасят най-късно вечерта преди гласуването, 

освен ако председателят определи друг срок. Решение по искането се 

взема от председателя. 

 

Член 20 

 

Въпроси с искане за писмен отговор 
 

1. Всеки член на Асамблеята може да отправя въпроси с искане за писмен 

отговор до министерските органи в рамките на процесите на регионална 

интеграция в Латинска Америка, до действащото председателство на 

Срещата на високо равнище, до Съвета на Европейския съвет или 

Европейската комисия. 

 

 Тези въпроси се отправят в писмена форма до Бюрото, което, ако ги счете 

за уместни, ги препраща на съответните органи с изрична молба те да 

отговарят в писмен вид в срок от два месеца от датата, на която им е 

изпратен въпросът. 

 

2.  Европейският парламент публикува въпроса и отговора в Официален 

вестник на Европейските общности, а парламентите за регионална 

интеграция на Латинска Америка и Карибския басейн ги публикуват в 

официалната форма, която всеки един от тях счете за целесъобразна. 
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Член 21 

 

Въпроси с искане за устен отговор 

 

1. В рамките на всяко заседание и в определен от Бюрото момент се отделя 

време за въпроси към министерските органи в рамките на процесите на 

регионална интеграция в Латинска Америка, към действащото 

председателство на Срещата на високо равнище, към Съвета на 

Европейския съюз и Европейската комисия, с цел да се гарантира в 

максимална степен участието на тези органи. 

 

2. Всеки член на Асамблеята може да отправи само един въпрос с искане за 

устен отговор. В случай на въпрос, подписан от няколко членове, той се 

задава само от един от тях.  Въпросите, които не трябва да превишават 100 

думи, се изпращат в писмен вид до Бюрото в определените от него 

срокове. Бюрото следва да реши дали те са допустими, като не се допускат 

въпроси по теми, които вече са включени за разглеждане в дневния ред. 

Въпросите, които се считат за допустими, се изпращат до съответните 

органи. Съпредседателите определят реда на разглеждане на въпросите с 

искане за устен отговор и вносителите на въпроси се уведомяват относно 

тяхното решение.  

 

3. Асамблеята отделя не повече от два часа на заседание за разглеждане на 

въпросите с искане за устен отговор. Въпросите, останали без отговор 

поради липса на време, получават писмен отговор, освен ако техните 

вносители ги оттеглят. Отговаря се единствено на въпроси с искане за 

устен отговор, чиито вносители присъстват на заседанието. 

 

4. Министерските органи в рамките на процесите на регионална интеграция 

в Латинска Америка, действащото председателство на Срещата на високо 

равнище, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия се 

приканват да отговорят накратко на въпросите. По искане на най-малко 

двадесет членове на Асамблеята отговорът може да бъде последван от 

разискване, чието времетраене се определя от председателстващия(ата) 

заседанието. 

 

Член 22 

 

Искане за становище на Асамблеята 

 

По искане на Срещата на високо равнище ЕС-CELAC, на министерските 

конференции, на Европейската комисия или на други институции в рамките на 

двурегионалната интеграция Асамблеята може да изрази становището си или да 

представи предложения за приемане на конкретни мерки, свързани с различните 

области на стратегическото партньорство. В такива случаи исканията се 

изпращат до Бюрото, което ги препраща заедно със своята препоръка на 

Асамблеята.   
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Член 23 

 

Постоянни парламентарни комисии 

 

1. С цел да се задълбочи двурегионалното стратегическо партньорство в 

конкретни области, Асамблеята създава следните четири постоянни 

парламентарни комисии:  

 

Комисия по политическите въпроси, сигурността и правата на човека 

Комисия по икономически, финансови и търговски въпроси 

Комисия по социални въпроси, въпроси, свързани с младежта и децата, 

обмен на хора, образование и култура 

Комисия по устойчиво развитие, околна среда, енергетика, научни 

изследвания, иновации и технологии 

 

2. По подобие на общото функциониране на Асамблеята постоянните 

парламентарни комисии са съставени от членове на Парламентарната 

асамблея съгласно член 2 и действат при пълна равнопоставеност. 

 

3.  Постоянните парламентарни комисии разполагат с правилник за 

дейността си, който е приет от Асамблеята по предложение на Бюрото и е 

приложен към настоящия правилник. 

 

 

Член 24 

 

Временни комисии и комисии за наблюдение 

 

По предложение на Бюрото Асамблеята може по всяко време да създава временни 

комисии и комисии за наблюдение, чиито правомощия, състав и мандат се 

определят едновременно с решението за създаването им. Могат да съществуват 

едновременно не повече от две такива комисии. Комисиите за наблюдение 

разполагат с максимален срок от една година за приключване на своята дейност. 

 

 

Член 25 

 

Работни групи, наблюдение на избори и изслушвания 

 

1. По предложение на Бюрото или на една от постоянните комисии Бюрото 

може да вземе решение за създаване на работни групи по специфичен 

аспект на стратегическото партньорство, както и за тяхното изпращане на 

информационни или проучвателни мисии в държави от Латинска 

Америка, в държави от Европейския съюз или към международни 

организации, ако определеният бюджет позволява това. И в двата случая 

Бюрото определя организацията, правомощията и състава на въпросните 
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групи. Бюрото може да възложи на работните групи да изготвят доклади 

и проекти на резолюции или препоръки на вниманието на Асамблеята. 

 

2. По предложение на Бюрото Асамблеята може също така да реши – по 

покана на съответните държави и при условие че сигурността е 

гарантирана – да изпрати делегации за наблюдение на избори за 

президент, парламентарни избори и/или референдуми. В извънреден 

случай Бюрото може да вземе самостоятелно решение относно 

изпращането на този вид делегации. 
 

3. Асамблеята може да организира редовно изслушвания с оглед на по-

доброто разбирателство между народите от Европейския съюз и народите 

от Латинска Америка и Карибския басейн, както и с цел да привлече 

вниманието на обществото и в двата региона към въпроси, отнасящи се до 

стратегическото партньорство. Подобни срещи се организират под 

ръководството на Бюрото, като за участие в тях могат да бъдат поканени 

личности, които могат да осведомят Асамблеята относно политическите, 

икономическите, социалните и културните ситуации, които тревожат 

обществото. 

 

 

Член 26 

 

Отношения със съвместните парламентарни комитети 

 

1. Асамблеята кани съвместните парламентарни комитети, създадени чрез 

действащите споразумения за партньорство, както и всички останали, 

създадени впоследствие, да участват в нейната дейност.  

 

2. Тази покана за участие включва по-специално заседания на 

съществуващите съвместни парламентарни комитети във връзка с 

пленарните заседания на Асамблеята.  

 

3. Съставът на съвместните парламентарни комитети се определя от 

съответните споразумения за партньорство и от техните учредителни 

актове. Членовете на вече създадените съвместни парламентарни 

комитети могат да участват също в Асамблеята съгласно предвиденото в 

член 2 от настоящия правилник. 

 

 

Член 27 

 

Финансиране на разходите по организацията, участието в заседания, 

устния и писмения превод 

 

1. Парламентът, който организира сесия на Асамблеята, заседание на 

Бюрото или заседание на комисиите или работните групи, гарантира 
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осигуряването на необходимите материални условия по организирането 

на въпросната сесия или заседание. 

 

2.  По предложение на Бюрото Асамблеята може да приеме решение относно 

необходимостта от евентуално финансово участие на останалите 

парламенти, членове на Асамблеята, в разходите по организацията на 

сесия на Асамблеята или на заседание на дадена комисия или работна 

група. 

 

3.  Пътните и дневните разноски, както и разходите за местен транспорт на 

всеки участник, са за сметка на институцията, към която той принадлежи. 

При все това по практически съображения или като проява на 

реципрочност или учтивост парламентът, който организира дадено 

мероприятие, по свое желание може да предложи на участниците за своя 

сметка местния транспорт, свързан с мероприятието. 

 

4.  Организацията и разходите, свързани с устния превод на работните езици 

на Асамблеята, се поемат от всички участващи парламенти, като се вземат 

предвид условията, определени в следващите два параграфа. 

 

5.  С оглед на езиковото многообразие на Европейския парламент в случаите, 

когато сесия на Асамблеята, заседание на Бюрото или заседание на 

комисиите или работните групи се провежда на обичайните места на 

работа на Европейския парламент, последният осигурява и устен превод 

на официалните езици на Европейския съюз в зависимост от нуждите на 

всяко заседание и потвържденията за участие, изпратени поне три 

седмици по-рано. 

 

6. С оглед на езиковото многообразие на Европейския парламент в случаите, 

когато сесия на Асамблеята, заседание на Бюрото или заседание на 

комисиите или работната група се провежда извън обичайните места на 

работа на Европейския парламент, последният осигурява устен превод 

единствено на работните езици на Асамблеята и на официалните езици на 

Европейския съюз, които ще бъдат използвани от поне десет членове на 

ЕП, потвърдили участието си поне шест седмици по-рано. 

 

7.  Разходите за писмен превод на приетите от Асамблеята официални 

документи на официалните езици на Европейския съюз се покриват от 

Европейския парламент. С оглед на своето езиково многообразие 

Парламентът осигурява и превода на документите, изготвени при 

подготовката или по време на заседанията на Асамблеята и на нейните 

органи, на работните езици на Асамблеята. 
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Член 28 

 

Секретариат  

 

1.  С оглед на подготовката, гладкото протичане и проследяването на 

дейностите Бюрото и останалите органи на Асамблеята се подпомагат от 

секретариат, в чийто състав влизат длъжностни лица от всеки един от 

компонентите на Асамблеята. 

 

2.  Възнаграждението и разноските на членовете на секретариата са за сметка 

на парламента, към който те принадлежат. 

 

3.  Парламентът, който е домакин на сесия на Асамблеята или на заседание 

на някоя от нейните комисии, подпомага организацията на тези заседания. 

 

 

Член 29 

 

Тълкуване на Правилника за дейността 

 

Председателстващият(ата) заседанието – или по негово/нейно искане Бюрото – 

разрешава въпросите, свързани с тълкуването на Правилника за дейността. 

 

 

Член 30 

 

Процедурни въпроси или предложения 

 

1. Всеки член може да зададе процедурен въпрос или да направи процедурно 

предложение. В такъв случай му се дава приоритетно думата. Той 

разполага с не повече от две минути, за да изложи мотивите на своя 

процедурен въпрос или предложение. 

 

2.  Ако даден член поиска да възрази срещу изложените мотиви, 

председателстващият(ата) заседанието му дава думата за не повече от две 

минути. 

 

3.  По тази точка не се разрешават следващи изказвания. 

 

4.  Председателстващият(ата) заседанието оповестява своето решение по 

изказването, свързано с процедурния въпрос или процедурното 

предложение. Той/тя може да се допита предварително до Бюрото. 
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Член 31 

 

Преразглеждане на Правилника за дейността 

 

1.  Всяка промяна в Правилника за дейността се решава от Асамблеята въз 

основа на предложенията на Бюрото. 

 

2.  Предложените промени се считат за приети, ако са подкрепени от 

квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите членове. 

 

3.  Освен ако не е предвидено друго в момента на гласуването, промените в 

настоящия правилник влизат в сила от първия ден на сесията, която следва 

приемането им. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Правомощия, отговорности, състав и процедури на 

постоянните комисии 

 

 

Член 1 

 

Създават се четири постоянни парламентарни комисии, които разполагат със 

следните правомощия и отговорности: 

 

I. КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, СИГУРНОСТТА И 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до: 

 

1. политическия диалог, външната политика и политиката на сигурност, 

както и политиките за изграждане на мир, предотвратяване и разрешаване 

на конфликти; 

 

2. връзките с европейските и латиноамериканските институции за 

интеграция (в това число Срещата на високо равнище ЕС-CELAC, 

министерските конференции, фондацията „ЕС-ЛАК“, Съвета на 

министрите и Европейската комисия), с институциите и органите на ООН, 

Генералния секретариат на ибероамериканските срещи на високо равнище 

(SEGIB) и други международни организации и парламентарни асамблеи, 

по всички въпроси от кръга на нейните правомощия; 

 

3.  мира, управлението, демократичните институции и ролята на 

политическите партии; 

  

4. зачитането, насърчаването и защитата на правата на човека, демокрацията 

и доброто управление по обществените въпроси; 

 

комисията координира също така дейността на работните групи, осъществяващи 

информационни и проучвателни мисии, както и на делегациите, участващи в 

мисии за наблюдение на избори, в съответствие с член 25 от Правилника за 

дейността на Асамблеята. 

 

II.  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ 

ВЪПРОСИ 

 

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до: 

 

1.  проследяването на икономическите, финансови и търговски връзки между 

самите партньори, както и на връзките с трети държави и с регионални 

организации; 
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2. връзките със съответните международни организации (и по-специално със 

Световната търговска организация) и с организациите, които насърчават 

икономическата и търговска интеграция на регионално равнище;  

 

3. мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, 

уредени с международноправни актове; 

 

4. финансирането на дейността в рамките на партньорството, включително 

наблюдение на изпълнението на кредитния инструмент за Латинска 

Америка на Европейската банка за инвестиции и други инструменти и 

механизми от същия вид; 

 

III. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ, ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С 

МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА, ОБМЕН НА ХОРА, ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛТУРА 

 

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до: 

 

1.  социалното и човешкото развитие, инфраструктурата и услугите със 

социален характер, в това число в областта на здравеопазването, социалното 

приобщаване и приобщаването към цифровото общество; 

 

2.  насърчаването и защитата на правата на детето и въпросите, свързани с 

младежта; 

 

3.  миграцията и обмена на хора; 

 

4. сътрудничеството в областта на развитието между Европейския съюз и 

страните от Латинска Америка и Карибския басейн; 

 

5.  сътрудничеството в областта на културата и образованието и отношенията 

със съответните международни организации и институции; 

 

6. проблематиката, свързана с младежта и равенството между половете; 

 

 

IV. КОМИСИЯ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, 

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до: 

 

1.  устойчивото развитие и природните ресурси; 

 

2. борбата срещу изменението на климата, неговото предотвратяване и 

смекчаването на последиците от него; 
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3. енергетиката, енергийната сигурност, енергийната ефективност и 

интелигентните мрежи; 

 

4. предотвратяването на природни и причинени от човека бедствия; 

 

5. научноизследователската дейност, иновациите и технологичното развитие;  

 

6.  мерките за хармонизация или стандартизация, необходими за прилагането на 

двурегионалните политики в областта на устойчивото развитие, 

енергетиката, научноизследователската дейност, иновациите и 

технологичното развитие; 

 

7. мониторинга на двурегионалните инициативи и проекти за сътрудничество в 

областта на устойчивото развитие, научноизследователската дейност, 

иновациите и технологичното развитие, с особен акцент върху новите 

технологии за устойчиво развитие.  

 

Член 2 

 

1.  Всеки член на Асамблеята има право на членство в една от постоянните 

комисии. 

 

2.  Всяка от първите три постоянни комисии се състои най-много от 40 

членове, а четвъртата – от максимум 30 членове. Комисиите се състоят от 

равен брой членове от Европейския парламент, от една страна, и от 

латиноамериканския компонент, от друга, който е съставен от 

представители на латиноамериканските парламенти за регионална 

интеграция (Латиноамериканския парламент, Андския парламент, 

Централноамериканския парламент и Парламента на Меркосур) и 

съвместните парламентарни комитети с Мексико и Чили, определени 

съгласно установените от всеки парламент процедури, по начин, който да 

отразява, доколкото е възможно, разпределението на различните 

политически групи и делегации, съответно представени в Европейския 

парламент и в латиноамериканския компонент. 

 

3.  Всички заседания са публични, освен ако дадена комисия не реши друго. 

 

Член 3 

 

1. Съставът на комисиите отразява, в рамките на възможното, състава на 

Асамблеята. 

 

2. Комисиите избират измежду своите членове Бюро, чийто състав е 

паритетен и което се състои от двама равнопоставени съпредседатели и от 

четирима заместник-председатели, като продължителността на техния 

мандат и процедурата за избиране се определят от всеки компонент.  

 



AP100.520v05-00 24/25 DV\1163861BG.docx 

BG 

3.  Съпредседателите решават, по общо съгласие, какъв да бъде редът за 

председателството на заседанията на дадената комисия. 

 

4.  Комисиите могат да назначават докладчици за разглеждането на 

специфични въпроси в кръга на своите правомощия и да изготвят доклади, 

които се представят на вниманието на Асамблеята след разрешение на 

Бюрото съгласно член 4 от настоящия правилник. 

 

5. Постоянните комисии могат да разгледат други точки от дневния ред, без 

наличието на доклад, и да уведомят в писмен вид Бюрото за това, че 

въпросните точки са били разгледани. 

 

6.  Комисиите се отчитат за своята дейност пред Асамблеята. 

 

 

Член 4 

 

1. Заседанията на комисиите се свикват по инициатива на техните 

съпредседатели; те се свикват поне два пъти годишно, като едно от тях се 

провежда по време на пленарната сесия на Асамблеята.  

 

2. Всеки член може да внесе изменения за разглеждане в комисия. Двата 

компонента на Асамблеята внасят изменения посредством съответните 

си секретариати, които удостоверяват формалните изисквания за внасяне 

и съответния член или членове, които ги внасят и/или подкрепят. При 

условие че са спазени установените срокове, това удостоверяване служи 

да потвърди, че измененията са били внесени правилно. 

 

3. По отношение на следваните процедури членове 6, 9, 10, 14, 15 и 19 от 

Правилника за дейността на Асамблеята се прилагат, с необходимите 

изменения, за заседанията на комисиите. По-специално, по отношение на 

член 10, параграфи 1, 2 и 3 (кворум) броят на членовете на комисията е 17 

(и 9 за всеки компонент) (параграф 1) и 8 (и 4 за всеки компонент) 

(параграфи 2 и 3). По отношение на член 15, параграф 3 (тайно гласуване) 

броят на членовете в комисия е 5. По отношение на член 19, параграф 4 

(разделно гласуване и отделно гласуване) броят на членовете в комисия е 

8; такова гласуване може да бъде поискано също от политическа група или 

делегация на латиноамериканския компонент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Дължина на текстовете 

 

 

Във връзка с текстовете, внесени за превод и възпроизвеждане, се прилагат 

следните максимални ограничения: 

 

- изложения на мотиви, подготвителни работни документи и протоколи на 

работните групи, делегациите за наблюдение на избори и мисиите за 

установяване на факти: 6 страници; 

 

- предложения за резолюции, съдържащи се в докладите, както и по неотложни 

въпроси: 4 страници, включвайки съображенията, но без позоваванията. 

 

Под страница се разбира текст от 1 500 печатни знака без шпациите. 

 

Настоящото приложение може да бъде променяно единствено с решение на 

Бюрото. 

 

 


