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TÖÖKORD (1) 

 

Artikkel 1 

 

Olemus ja eesmärgid 

 

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee on Euroopa Liidu ning Ladina-

Ameerika ja Kariibi piirkonna kahepoolse piirkondadevahelise strateegilise partnerluse 

parlamentaarne institutsioon. Institutsioonina, mis vastutab partnerluse parlamentaarse 

konsultatsiooni, kontrolli ja järelevalve eest, aitab assamblee kaasa strateegilise 

partnerluse tugevdamisele, arendamisele ja nähtavuse suurendamisele. 

 

Osalemine integratsiooni ja avatuse vaimus tegutsevas assamblees on vabatahtlik. 

 

 

Artikkel 2 

 

Koosseis 

 

1. Assamblee on ühisassamblee ja selle koosseisus on võrdsel arvul liikmeid: 

 

a) ühelt poolt Euroopa Parlamendist, 

 

b) teiselt poolt Ladina-Ameerika poolelt, mis koosneb Ladina-Ameerika 

integratsiooniparlamentidest (Parlatino, Parlandino, Parlacen ja Parlasur) ning 

Mehhiko ja Tšiili parlamentaarsetest ühiskomisjonidest. 

 

2. Assamblee koosneb 150 liikmest, kellest 75 on Euroopa Parlamendi liikmed ja 

75 Ladina-Ameerika poolelt, kes määratakse vastavalt iga parlamendi 

kehtestatud korrale nii, et Euroopa Parlamendi ja Ladina-Ameerika poole eri 

fraktsioonide ja delegatsioonide esindatus oleks võimalikult õiglaselt 

kajastatud. 

 

3. Assamblee koosneb parlamendidelegatsioonidest, mille moodustavad 

assamblee mõlemad pooled. Liikmed võivad ühineda ka assambleesiseste 

poliitiliste fraktsioonide raames. 

 

4. Kõik täitmata kohad jäävad igal juhul nende parlamentide käsutusse, kellele 

need on määratud. 

 

5. Osalevad parlamendid soodustavad naiste osalemist assamblee organites. 

 

                                                 
1 Vastu võetud 8. novembril 2006 ning muudetud 20. detsembril 2007, 6. aprillil 2009, 25. jaanuaril 2013, 

27. märtsil 2014, 21. septembril 2017 ja 20. septembril 2018. 
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6. Assamblee tagab kõigi oma organite koosseisu võrdväärsuse ja 

tasakaalustatuse. 

 

 

Artikkel 3 

 

Ülesanded 

 

 Assamblee on parlamentaarne foorum, mille ülesanne on arutada, konsulteerida, 

kontrollida ja jälgida kõiki küsimusi, mis käsitlevad kahepoolset 

piirkondadevahelist strateegilist partnerlust. Nendel eesmärkidel on assamblee 

volitatud vastu võtma resolutsioone ja soovitusi, mis on adresseeritud ELi ning 

Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumisele ning partnerlust 

arendavatele institutsioonidele, organitele, rühmadele ja ministrite 

konverentsidele. Samuti võib assamblee tippkohtumise või ministrite 

konverentside palvel koostada arvamusi ja ettepanekuid konkreetsete meetmete 

vastuvõtmiseks seoses partnerluse erinevate valdkondadega. 

 

 

Artikkel 4 

 

Presidendid ja juhatus 

 

1. Assamblee valib oma liikmete seast juhatuse, mis koosneb kahest võrdse 

staatusega kaaspresidendist ja neljateistkümnest kaasasepresidendist* (võrdsel 

arvul kummaltki poolelt), kelle ametiaja kestuse ja valimiskorra kehtestab 

kumbki pool. 

 

2. Juhatuse liiget, kes ei saa teataval koosolekul osaleda, võib erandkorras ja ainult 

asjaomasel koosolekul asendada teine assamblee sama poole liige vastavalt selle 

poole sisemisele korraldusele ja struktuurile. Asendaja nimi tuleb 

kaaspresidendile kirjalikult teatada enne koosoleku algust. Teine assamblee 

liige saab asendada kaaspresidenti või kaasasepresidenti kõigis ülesannetes, 

välja arvatud kaaspresidendi ülesanded. 

 

3. Juhatuse vastutusalas on assamblee töö koordineerimine, selle tegevuse ja 

resolutsioonide järelevalve ning suhete loomine EL ning Ladina-Ameerika ja 

Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumisega, ministrite konverentside ning 

kõrgete ametnike ja suursaadikute rühmadega. Kaks Euroopa poole 

asepresidenti või assamblee liiget ja kaks Ladina-Ameerika poole asepresidenti 

või assamblee liiget vastutavad suhete eest oma piirkonna 

kodanikuühiskonnaga ning Euroopa ja Ladina-Ameerika Naiste Foorumiga, 

võttes seejuures arvesse juhatuse võimalikke sellealaseid soovitusi. 

 

                                                 
* Asepresidentide arvu suurendamise kaheteistkümnelt neljateistkümnele otsustas assamblee oma 20. 

detsembril 2007. aastal Brüsselis toimunud täiskogu istungil. 
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4. Juhatuse koosolekuid peetakse kaaspresidentide algatusel vähemalt kaks korda 

aastas, kusjuures üks nendest koosolekutest toimub assamblee täiskogu istungi 

ajal. 

 

5. Juhatus esitab assambleele päevakorra ettepaneku ning näeb ette assamblee 

tegevuse ühise korra. 

 

6. Juhatus vastutab küsimuste eest, mis on seotud alaliste ja ajutiste komisjonide 

ning artiklis 25 osutatud organite koosseisu ja vastutusalaga. Ühtlasi annab 

juhatus komisjonidele loa raportite ja resolutsioonide ettepanekute 

koostamiseks. Juhatus võib ka suunata küsimusi läbivaatamiseks 

komisjonidele, kes võivad koostada vastavateemalisi raporteid. 

 

7. Juhatuse koosolekud on üldiselt ette nähtud selle liikmetele. Juhatuse 

kaaspresidendid võivad koosolekule kutsuda komisjonide kaasesimehi või teisi 

assamblee liikmeid, kellel on õigus sõna võtta, kuid mitte hääletada. 

 

 

Artikkel 5 

 

Suhted ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse 

tippkohtumisega, ministrite nõukoguga, Euroopa Komisjoniga ning muude 

rühmade ja ministrite konverentsidega 

 

Assamblee juhatus loob igakülgsed suhted kahepoolse piirkondadevahelise 

strateegilise partnerluse institutsioonide ja organitega ning Euroopa Liidu ja Ladina-

Ameerika integratsiooniorganitega. Vajadusel täpsustatakse konkreetseid 

koostöövorme vastastikuse mõistmise memorandumites ja protokollides. Assamblee ja 

selle organite istungitel osalevad ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide 

Ühenduse tippkohtumise, ministrite nõukogu, Euroopa Komisjoni ning kahepoolset 

piirkondadevahelist strateegilist partnerlust arendavate ja tugevdavate eri rühmade ja 

ministrite konverentside esindajad. 

 

 

Artikkel 6 

 

Vaatlejad ja külalised 

 

1. Alalise vaatleja staatuse võivad saada: 

 

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvaheline 

sihtasutus 

institutsionaliseeritud nõuandvad organid ning majandus- ja rahandusorganid, 

mis on seotud kahepoolse piirkondadevahelise strateegilise partnerlusega; 

põlisrahvaste parlament ja Amazonase parlament; 

Iberoameerika tippkohtumiste sekretariaat (SEGIB). 
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Juhatuse ettepanekul võib assamblee anda alalise vaatleja staatuse ka seda 

taotlevatele piirkondlikele parlamentaarsetele organitele ja valitsustevahelistele 

organisatsioonidele. 

 

2. Alalistel vaatlejatel on õigus võtta sõna vastavalt korrale, mille näevad ette 

assamblee juhatajad. 

 

3. Soovi korral ja juhatuse loal võivad assamblee täiskogu istungitel, alaliste 

komisjonide koosolekutel ja muudel parlamentaarsetel koosolekutel vaatlejana 

viibida ka teised kodanikuühiskonna esindajad.  

 

4. Assamblee juhatus võib samuti otsustada kutsuda assamblee ja selle 

komisjonide istungitele erikülalistena isikuid, asutusi ja organeid. 

 

5. Juhatuse töö vaheajal korraldavad kaaspresidendid kaassekretariaatide 

vahendusel vajalikud konsultatsioonid, et selgitada välja isikud, keda kutsuda 

osalema assamblee organites. 

 

Artikkel 7 

 

Assamblee täiskogu istungid 

 

1. Assamblee tuleb kaaspresidentide kutsel kokku põhimõtteliselt kord aastas, 

vaheldumisi Ladina-Ameerika või Kariibi piirkonna riigis ja Euroopa 

Parlamendis või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis viimase kutsel ja Euroopa 

Parlamendi pädevate üksuste nõusolekul.  

 

2. Istung peetakse eelistatavalt ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide 

Ühenduse tippkohtumise korraldajariigis. 

 

3. Juhatuse taotlusel võivad kaaspresidendid kokku kutsuda assamblee 

erakorralise istungi. 

 

 

Artikkel 8 

 

Päevakord 

 

1. Kaaspresidendid esitavad assambleele kinnitamiseks juhatuse koostatud 

täiskogu istungi päevakorra projekti.  

 

2. Iga täiskogu istungi päevakorra projektis on kahte liiki teemasid: 

 

a) alaliste komisjonide esitatud raportid, mida võib täiskogu istungi kohta olla 

kuni neli. Raportites sisalduvate resolutsiooni ettepanekute pikkus on kindlaks 

määratud käesoleva töökorra II lisas; 
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b) alalise komisjoni või juhatuse esitatud kiireloomulised küsimused; 

kiireloomulisi küsimusi käsitletakse erandkorras ja neid võib olla täiskogu 

istungi kohta kuni neli. 

 

3. Parlamentaarne delegatsioon või 20 liiget assamblee kummaltki poolelt võivad 

esitada resolutsiooni ettepaneku kiireloomulises küsimuses. Resolutsiooni 

ettepanekud peavad piirduma ainult istungi päevakorda kantud kiireloomuliste 

küsimustega ja nende pikkus tohi ületada 1000 sõna. Resolutsiooni ettepanekud 

tuleb esitada neli nädalat enne selle täiskogu istungi avamist, millel need 

peaksid arutusele ja hääletusele tulema. 

 

4. Resolutsiooni ettepanekud kiireloomulistes küsimustes esitatakse juhatusele, 

kes kontrollib, et iga resolutsiooni ettepanek vastaks eelmises lõikes sätestatud 

kriteeriumidele, et see kantaks päevakorda ning oleks kättesaadav assamblee 

töökeeltes. Juhatuse ettepanekud esitatakse assambleele heakskiitmiseks.  

 

5. Juhatus edastab resolutsiooni ettepanekud kiireloomulistes küsimustes 

teavitamise eesmärgil vastutavale komisjonile.  
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Artikkel 9 

 

Istungite juhatamine 

 

1. Kaaspresidendid otsustavad ühiselt, kumb neist assamblee iga istungit juhatab. 

 

2. Istungi juhataja avab, katkestab ja lõpetab assamblee istungi. Ta tagab 

töökorrast kinnipidamise, peab korda, annab sõna, piirab sõnavõttude kestust, 

paneb küsimused hääletusele, teatab hääletustulemused ning kuulutab istungi 

lõppenuks. Koos juhatuse liikmetega teeb ta otsuseid istungi ajal tekkivates 

küsimustes, mis on käesolevas töökorras reguleerimata.  

 

3. Istungi juhataja võib arutelus sõna võtta ainult teema sissejuhatuseks või 

kõneleja korrale kutsumiseks. Kui ta soovib arutelus osaleda, lahkub ta juhataja 

kohalt. 

 

4. Mõlemat kaaspresidenti võib juhatajana asendada asepresident. 

 

 

Artikkel 10 

 

Kvoorum 

 

1. Assamblee kvoorum saavutatakse, kui kohal on vähemalt 50 liiget, kellest 25 

on Ladina-Ameerika ja 25 Euroopa Parlamendi poolelt. 

 

2. Kõik hääletustulemused kehtivad, olenemata hääletajate arvust, välja arvatud 

juhul, kui istungi juhataja vähemalt 20 kohalviibiva liikme eelneval taotlusel 

enne hääletuse algust tuvastab, et kvoorum ei ole koos. Kui kvoorum ei ole koos, 

lisatakse hääletus järgmise istungi päevakorda. 

 

3. Kui kohal on vähem kui 20 liiget, võib juhataja sedastada, et assamblee ei ole 

otsustusvõimeline. 
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Artikkel 11 

 

Kohtade paigutus 

 

Liikmed paigutatakse istuma tähestikulises järjekorras. Järjestus määratakse Euroopa 

Parlamendi esindajate puhul vastavalt perekonnanimele ja fraktsioonide kaupa nende 

suuruse järjekorras, ning Ladina-Ameerika poole esindajate puhul, kui jaotus 

fraktsioonide kaupa puudub, vastavalt perekonnanimele ja selle parlamentaarse 

delegatsiooni nimele, kuhu nad kuuluvad. 

 

 

 

Artikkel 12 

 

Ametlikud keeled ja töökeeled 
 

1. Assamblee ametlikud keeled on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Töökeeled on 

hispaania, portugali, prantsuse, inglise ja saksa keel.  

 

2. Istungit korraldav parlament teeb töödokumendid assamblee liikmetele 

kättesaadavaks assamblee töökeeltes. 

 

3. Põhimõtteliselt ja niivõrd, kui see on võimalik, võivad kõik liikmed arutelude 

ajal sõna võtta ühes assamblee ametlikest keeltest. Sõnavõtud tõlgitakse ainult 

assamblee töökeeltesse, ilma et see piiraks käesoleva töökorra artikli 27 

lõigetega 5 ja 6 ette nähtud võimalusi, kui assamblee istungid toimuvad Euroopa 

Parlamendis. 

 

4. Parlamentaarsete komisjonide ja vajaduse korral töörühmade koosolekud, 

samuti kuulamised toimuvad töökeeltes, ilma et see piiraks käesoleva töökorra 

artikli 27 lõigetega 5 ja 6 ette nähtud võimalusi. 

 

5. Assamblee vastu võetud aktid avaldatakse kõikides assamblee ametlikes 

keeltes.  

 

 

  



 

AP100.520v05-00 10/25 DV\1163861ET.docx 

ET 

Artikkel 13 

 

Arutelude avalikkus 

 

Assamblee täiskogu istungid on avalikud, kui assamblee ei otsusta teisiti. 

 

Artikkel 14 

 

Sõnaõigus 

 

1. Assamblee liige võib sõna võtta, kui istungi juhataja talle sõna annab. 

 

2. ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumise, 

ministrite nõukogu, Euroopa Komisjoni ning eri rühmade ja ministrite 

konverentside esindajad saavad sõna taotluse esitamise korral. 

 

3. Kui sõnavõtja kaldub teemast kõrvale, kutsub istungi juhataja teda korrale. Kui 

kõneleja jätkab teemast kõrvalekaldumist, võib istungi juhataja kõneleja 

sõnaõigusest ilma jätta nii kauaks, kui peab vajalikuks. 

 

4. Assamblee liikmed hoiduvad aruteludel ja istungitel laimavatest, rassistlikest 

või ksenofoobsetest väljenditest või käitumisest, ei kasuta visuaalseid 

loosungeid ega plakateid ega sekku mingil muul moel istungi päevakorda. 

 

 

Artikkel 15 

 

Hääleõigus ja hääletuskord 

 

1. Igal hääleõiguslikul liikmel on üks isiklik hääl, mida ei saa delegeerida. 

 

2. Assamblee hääletab üldjuhul käe tõstmisega. Kui käe tõstmisega hääletamise 

tulemus on kaheldav, hääletatakse uuesti värviliste kaartide abil või võimaluse 

korral elektrooniliselt. 

 

3. Assamblee võib otsustada salajase hääletuse kasuks, kui vähemalt 15 liiget 

esitavad hääletusele eelneval päeval enne kella 18 vastava kirjaliku taotluse. 

 

4. Üldjuhul peab otsus vastuvõtmiseks saama assamblee häälteenamuse. Kui 

vähemalt 15 liiget, kes kuuluvad vähemalt kahte Euroopa Parlamendi 

fraktsiooni või kahte Ladina-Ameerika poole delegatsiooni, on enne hääletuse 

algust esitanud taotluse hääletada eraldi kodadena, hääletavad Ladina-Ameerika 

poole esindajad ja Euroopa Parlamendi esindajad eraldi, kuid samal ajal. Sel 

juhul loetakse otsus vastuvõetuks ainult siis, kui selle poolt hääletab nii Ladina-

Ameerika poole kui ka Euroopa Parlamendi hääletusel osalenud esindajate 

enamus. 
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5. Häälte võrdse jagunemise korral ettepanekut vastu ei võeta, kuid see võidakse 

võtta uuesti päevakorda assamblee järgmisel istungil. 

 

 

Artikkel 16 

 

Assamblee resolutsioonid ja soovitused 

 

1. Assamblee võib kahepoolse piirkondadevahelise partnerluse eri valdkondadega 

seotud teemadel vastu võtta resolutsioone ja esitada soovitusi, mis on 

adresseeritud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse 

tippkohtumisele ning institutsioonidele, organitele, rühmadele ja ministrite 

konverentsidele, kes tegelevad selle partnerluse arendamisega.  

 

2. Assamblee hääletab resolutsiooni ettepanekute üle, mis on lisatud alaliste 

komisjonide artikli 8 kohaselt esitatud raportitele. 

 

3. Assamblee hääletab vajaduse korral artikli 8 lõike 4 kohaste kiireloomulisi 

küsimusi käsitlevate resolutsiooni ettepanekute üle. 

 

4. Istungi juhataja palub vajaduse korral kiireloomulistes küsimustes esitatud 

sarnaste resolutsiooni ettepanekute autoritel koostada resolutsiooni 

ühisettepaneku. Arutelu lõppedes pannakse kõigepealt hääletusele iga 

ühisettepanek ja selle kohta tehtud muudatusettepanekud. Kui resolutsiooni 

ühisettepanek on esitatud, muutuvad kõik muud samateemalised ja samade 

autorite esitatud ettepanekud kehtetuks. Samuti muutuvad ühisresolutsiooni 

vastuvõtmisega kehtetuks kõik ülejäänud samateemalised tekstid. Kui ühtki 

ühisresolutsiooni vastu ei võeta, pannakse ülejäänud resolutsiooni ettepanekud 

hääletusele nende esitamise järjekorras. 

 

5. Assamblee poolt vastu võetud resolutsioonid ja soovitused edastatakse ELi ning 

Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumisele, Euroopa 

Komisjonile, ministrite nõukogule, kõrgete ametnike rühmale ja kõikidele 

teistele huvitatud pooltele. Tippkohtumise eesistujariik, Euroopa Komisjon ja 

ministrite nõukogu esitavad assamblee järgmisel istungil aruande vastuvõetud 

resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta. 

 

 

Artikkel 17 

 

Läkitused ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse 

tippkohtumisele 

 

Assamblee kaaspresidendid esitavad juhatusele läkituse projekti, mis on adresseeritud 

tippkohtumisele ning mis põhineb peamiselt assamblee vastuvõetud resolutsioonidel 

ja soovitustel. Vajaduse korral tuginetakse ka muudele seisukohtadele, mis 

väljendavad juhatuse kahe poole enamuse arvamust. Pärast seda, kui juhatus on 



 

AP100.520v05-00 12/25 DV\1163861ET.docx 

ET 

läkituse läbi arutanud ja heaks kiitnud, edastatakse see asjaomastele institutsioonidele.  

 

Artikkel 18 

 

Avaldused 

 

Kaaspresidendid võivad ühiselt ja kiireloomuliselt ning võimaluse korral pärast 

konsulteerimist juhatuse liikmetega teha avaldusi kahepoolse piirkondadevahelise 

strateegilise partnerluse teemadel, samuti loodusõnnetuste, ootamatute kriisiolukordade 

või konfliktide puhkemise korral, kui peetakse kasulikuks või vajalikuks kiiret 

institutsioonilist üleskutset rahule ja pooltevahelistele poliitilistele läbirääkimistele või 

solidaarsusele kannatanud isikute ja riikidega. Kohe pärast avalduse tegemist, mis 

peaks põhinema assamblee asjaomastel resolutsioonidel ja soovitustel, peavad 

kaaspresidendid teavitama arutelu eesmärgil juhatust ja võimalikult kiiresti ka 

assamblee liikmeid. 

 

 

Artikkel 19 

 

Muudatusettepanekud 

 

1. Täiskogu istungil arutusel olevate tekstide muudatusettepanekuid võivad 

esitada vähemalt 15 assamblee liiget. Muudatusettepanekud peavad olema 

seotud muudetava tekstiga ja need tuleb esitada kirjalikult. Assamblee 

mõlemad pooled esitavad muudatusettepanekud vastavate kaassekretariaatide 

kaudu, kes kinnitavad, et muudatusettepanekute esitamisel on järgitud 

vorminõudeid ning kinnitavad neid esitava ja/või toetava liikme või liikmed. 

Kui kehtestatud tähtaegadest on kinni peetud, on sellised kinnitused piisavaks 

tõendiks selle kohta, et muudatusettepanekud on esitatud nõuetekohaselt. 

2. Vajaduse korral otsustab president käesoleva töökorra sätete alusel 

muudatusettepanekute vastuvõetavuse. Muudatusettepanek ei ole vastuvõetav, 

kui: 

a) selle sisul ei ole otsest seost tekstiga, mida soovitakse muuta või kui see 

ei vasta kahepoolse piirkondadevahelise ühisassamblee töö laadile; 

b) sellega taotletakse kogu teksti kustutamist või asendamist; 

c) sellega taotletakse teksti enam kui ühe artikli või lõike (lõigu) muutmist, 

välja arvatud kompromissmuudatusettepanekud ja sellised 

muudatusettepanekud, millega taotletakse samas vormis samade sõnade 

muutmist kogu teksti ulatuses; 

d) selle eesmärk on tagada teksti keeleline korrektsus või terminoloogiline 

ühtsus selles keeleversioonis, milles muudatusettepanek esitatakse, 

sellisel juhul püüab president leida asjaomaste isikutega sobiva keelelise 
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lahenduse.  

3.  Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg tehakse teatavaks täiskogu istungi 

alguses. 

 

4. Hääletamisel on teksti suhtes tehtud muudatusettepanekud prioriteetsed 

tervikteksti ees ja nende üle hääletatakse enne tervikteksti üle hääletamist. 

 

a) Kui hääletusele pannakse ka kompromissmuudatusettepanekuid, 

hääletatakse nende üle esmajärjekorras. 

b) Kompromissmuudatusettepanekud puudutavad teksti neid osi, mille 

kohta on enne muudatusettepanekute esitamise tähtaja lõppu esitatud 

muudatusettepanekuid. 

c) Kompromissmuudatusettepanekuid ei ole võimalik panna hääletusele 

osade kaupa. 

d) Kompromissmuudatusettepanekut puudutavad muudatusettepanekud 

muutuvad kompromissmuudatusettepaneku vastuvõtmise korral 

kehtetuks, kuid kompromissmuudatusettepaneku tagasilükkamise korral 

tuleb muudatusettepanekud hääletusele panna. 

e) Muudatusettepanekud, mida kompromissmuudatusettepanek ei puuduta 

ja mis ei ole vastuolus kompromissmuudatusettepaneku tekstiga, võib 

panna hääletusele täiendavate muudatusettepanekutena. 

f) Kompromissettepanekuid võivad esitada asjaomaste komisjonide 

kaasraportöörid. 

 

5. Kui sama tekstiosa kohta on esitatud kaks või enam muudatusettepanekut, 

pannakse esimesena hääletusele see muudatusettepanek, mis kõige rohkem 

erineb algteksti sisust. Kui muudatusettepaneku prioriteedi suhtes tekib 

kahtlusi, otsustab selle üle juhataja. Kõigi muudatusettepanekute 

tagasilükkamise korral loetakse algne tekst vastuvõetuks. Suulisi 

muudatusettepanekuid võib arvesse võtta ainult siis, kui nendes parandatakse 

fakti- või keelevigu. Kõigi muude suuliste muudatusettepanekute üle otsustab 

assamblee. Suulist muudatusettepanekut ei võeta arvesse, kui kümme liiget 

väljendavad sellele püsti tõustes vastuseisu. 

 

6. a) Kui hääletusele pandav tekst sisaldab kahte või enamat sätet või viidet 

kahele või enamale asjaolule või kui teksti on võimalik jaotada kaheks või 

enamaks eri tähenduse ja/või normatiivse väärtusega osaks, võivad 

vähemalt 15 assamblee liiget taotleda selle osade kaupa hääletamist.  

b) Sama arv liikmeid võib taotleda ühe konkreetse lõike või lõigu hääletusele 

panemist. 
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c) Mõlemal juhul tuleb taotlus esitada hiljemalt hääletusele eelneva päeva 

õhtuks, välja arvatud juhul, kui president määrab teistsuguse tähtaja. 

Taotluse kohta teeb otsuse president. 

 

Artikkel 20 

 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
 

1. Kõik assamblee liikmed võivad esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Ladina-

Ameerika piirkondliku integratsiooniprotsessi ministrite tasandi organitele, 

tippkohtumise eesistujale, Euroopa Liidu Nõukogule või Euroopa Komisjonile. 

 

 Küsimused esitatakse kirjalikult juhatusele, kes otsustab, kas need on 

vastuvõetavad, ning edastab need asjaomastele organitele, paludes neil 

selgesõnaliselt anda kirjalik vastus kahe kuu jooksul alates küsimuse edastamise 

kuupäevast. 

 

2.  Küsimused koos vastustega avaldab Euroopa Parlament Euroopa Liidu Teatajas 

ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna piirkondlikud 

integratsiooniparlamendid sellisel ametlikul kujul, nagu igaüks neist 

asjakohaseks peab. 
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Artikkel 21 

 

Suuliselt vastatavad küsimused 

 

1. Igal istungil korraldatakse infotund küsimuste esitamiseks Ladina-Ameerika 

piirkondliku integratsiooniprotsessi ministrite tasandi organitele, tippkohtumise 

eesistujale, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Infotunni 

toimumise aja otsustab juhatus, et tagada nende organite kohalolek kõrgeimal 

tasemel. 

 

2. Assamblee iga liige võib esitada ühe suuliselt vastatava küsimuse. Kui küsimuse 

esitavad mitu liiget, saab ainult üks liige sõna selle küsimuse esitamiseks. 

Küsimused, mis ei tohi olla pikemad kui 100 sõna, esitatakse kirjalikult 

juhatusele tähtajaks, mille määrab juhatus. Juhatus otsustab nende küsimuste 

vastuvõetavuse. Küsimused juba arutelu päevakorda võetud teemadel 

tunnistatakse vastuvõetamatuks. Vastuvõetavaks tunnistatud küsimused 

edastatakse asjaomastele organitele. Kaaspresidendid otsustavad suuliste 

küsimuste järjekorra ning küsimuste esitajaid teavitatakse sellest otsusest.  

 

3. Assamblee reserveerib suuliselt vastatavatele küsimustele igal istungil kuni 

kaks tundi. Ajapuuduse tõttu vastamata jäänud küsimustele vastatakse 

kirjalikult, kui küsimuse esitaja ei võta küsimust tagasi. Suulisele küsimusele 

vastatakse ainult siis, kui selle esitaja viibib kohal. 

 

4. Ladina-Ameerika piirkondliku integratsiooniprotsessi ministrite tasandi 

organeid, tippkohtumise eesistujat, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni palutakse küsimustele lühidalt vastata. Assamblee kahekümne või 

enama liikme taotlusel võib vastusele järgneda arutelu, mille kestuse määrab 

istungi juhataja. 

 

Artikkel 22 

 

Taotlused assamblee arvamuse saamiseks 

 

ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumise, ministrite 

konverentside, Euroopa Komisjoni või kahepoolse piirkondadevahelise integratsiooni 

muude institutsioonide taotlusel võib assamblee koostada arvamusi ja ettepanekuid, et 

võtta vastu konkreetseid meetmeid strateegilise partnerluse eri tegevusvaldkondades. 

Sel juhul esitatakse vastav taotlus juhatusele, kes edastab selle koos soovitusega 

assambleele.  

 

Artikkel 23 

 

Alalised komisjonid 

 

1. Kahepoolse piirkondadevahelise strateegilise partnerluse konkreetsete 

aspektide süvitsi käsitlemiseks moodustab assamblee neli alalist komisjoni:  
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poliitiliste küsimuste, julgeoleku- ja inimõiguste komisjon; 

majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjon; 

sotsiaal-, laste- ja noorte-, inimestevahelise suhtlemise, haridus- ja 

kultuurikomisjon; 

säästva arengu, keskkonna-, energiapoliitika, teadusuuringute, innovatsiooni- 

ja tehnoloogiakomisjon 

 

2. Kooskõlas assamblee üldiste tegevuspõhimõtetega koosnevad alalised 

komisjonid parlamentaarse assamblee liikmetest vastavalt artiklile 2 ning 

tegutsevad rangelt võrdväärsetel alustel. 

 

3.  Alaliste komisjonide töökorra võtab vastu assamblee juhatuse ettepanekul. See 

lisatakse käesolevale töökorrale. 

 

 

Artikkel 24 

 

Ajutised komisjonid ja järelevalvekomisjonid 

 

Assamblee võib juhatuse ettepanekul igal ajal moodustada ajutisi komisjone ja 

järelevalvekomisjone ning nende moodustamise otsuse tegemisel määrab assamblee 

üksiti kindlaks nende ülesanded, koosseisu ja volitused. Üheaegselt võib tegutseda kuni 

kaks sellist komisjoni. Järelevalvekomisjonid peavad oma töö lõpule viima ühe aasta 

jooksul. 

 

 

Artikkel 25 

 

Töörühmad, valimiste vaatlemine ja kuulamised 

 

1. Juhatuse või alalise komisjoni ettepanekul võib juhatus otsustada moodustada 

töörühmi seoses strateegilise partnerluse konkreetse aspektiga või lähetada neid 

vastavalt eelarvelistele võimalustele teabe kogumise eesmärgil Ladina-

Ameerika või Euroopa Liidu riikidesse või rahvusvahelistesse 

organisatsioonidesse. Mõlemal juhul otsustab nende töörühmade korralduse, 

ülesanded ja koosseisu juhatus. Nendele töörühmadele võidakse teha 

ülesandeks koostada raporteid ja resolutsioonide ettepanekuid või soovitusi 

assambleele. 

 

2. Samuti võib assamblee juhatuse ettepanekul otsustada saata asjaomase riigi 

kutsel delegatsioone presidendi- või parlamendivalimiste või referendumite 

vaatlemiseks, kui on tagatud delegatsioonide julgeolek. Kiireloomulistel 

juhtudel võib selliste delegatsioonide saatmise otsustada juhatus ise. 
 

3. Eesmärgiga saavutada parem vastastikune mõistmine Euroopa Liidu ning 

Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvaste vahel ning selleks, et 



 

DV\1163861ET.docx 17/25 AP100.520v05-00 

ET 

suurendada mõlemas piirkonnas üldsuse teadlikkust strateegilise partnerlusega 

seotud küsimustes, võib assamblee korraldada korrapäraste ajavahemike järel 

kuulamisi. Nende korraldamise eest vastutab juhatus ning need annavad 

võimaluse kutsuda kohale isikuid, kes saavad anda assambleele otsesest allikast 

teavet poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste asjaolude kohta. 

 

 

Artikkel 26 

 

Suhted parlamentaarsete ühiskomisjonidega 

 

1. Assamblee kutsub kehtivate assotsiatsioonilepingute alusel moodustatud ja 

edaspidi loodavaid parlamentaarseid ühiskomisjone assambleega koostööd 

tegema.  

 

2. See kutse võib eelkõige tähendada olemasolevate parlamentaarsete 

ühiskomisjonide kogunemist assamblee täiskogu istungi ajal.  

 

3. Parlamentaarsete ühiskomisjonide koosseis on kindlaks määratud asjakohaste 

assotsiatsioonilepingute ja nende endi asutamisaktidega. Vastavalt käesoleva 

töökorra artiklile 2 võivad juba asutatud parlamentaarsete ühiskomisjonide 

liikmed osaleda ka assambleel. 

 

 

Artikkel 27 

 

Korraldus-, osalus- ja 

tõlkekulude rahastamine 

 

1. Assamblee istungi, juhatuse, komisjoni või töörühma koosoleku 

korraldamisega seotud praktiliste aspektide eest vastutab seda istungit või 

koosolekut korraldav parlament. 

 

2.  Juhatuse ettepanekul võib assamblee otsustada, et assamblee istungi või selle 

komisjoni või töörühma koosoleku korraldamise kulude katteks on vaja rahalist 

panust teistelt liikmesparlamentidelt. 

 

3.  Osalejate reisi-, elamis- ja kohaliku transpordi kulud katab see institutsioon, 

mille liikmed nad on. Praktilistel kaalutlustel, vastastikkuse põhimõttel või 

viisakusavaldusena võib teatavat üritust korraldav parlament soovi korral 

võimaldada teistele osalejatele kohalikku transporti. 

 

4.  Korralduskulud ja kulud suuliseks tõlkeks assamblee töökeeltesse katavad kõik 

osalevad parlamendid, välja arvatud kahes järgmises lõikes osutatud juhtudel. 

 

5.  Kui assamblee istung või juhatuse, komisjoni või töörühma koosolek toimub 

Euroopa Parlamendi tavalises töökohas, tagab Euroopa Parlament oma 



 

AP100.520v05-00 18/25 DV\1163861ET.docx 

ET 

keelelisest mitmekesisusest lähtuvalt tõlke Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse 

vastavalt koosoleku vajadustele ja hiljemalt kolm nädalat varem esitatud 

osalemiskinnituse alusel. 

 

6. Kui assamblee istung või juhatuse, komisjoni või töörühma koosolek ei toimu 

Euroopa Parlamendi tavalises töökohas, tagab Euroopa Parlament oma 

keelelisest mitmekesisusest lähtuvalt tõlke vaid assamblee töökeeltesse ja 

nendesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, mida kasutavad vähemalt 

kümme Euroopa Parlamendi liiget, kes on teatanud oma osalemisest vähemalt 

kuus nädalat ette. 

 

7.  Euroopa Parlament korraldab assambleel vastu võetud ametlike dokumentide 

kirjaliku tõlkimise Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Oma keelelisest 

mitmekesisusest lähtuvalt tagab Euroopa Parlament ka assamblee ja selle 

organite koosolekute ettevalmistamise või toimumise käigus koostatud 

dokumentide tõlkimise assamblee töökeeltesse. 
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Artikkel 28 

 

Sekretariaat  

 

1.  Juhatust ja assamblee teisi organeid abistab assamblee töö ettevalmistamisel, 

sujuval korraldamisel ja järelevalves sekretariaat, mis koosneb assamblee 

mõlema poole ametnikest. 

 

2.  Sekretariaadi personali palga- ja muud kulud katavad asjaomased parlamendid. 

 

3.  Assamblee istungit või komisjoni koosolekut korraldav parlament toetab nende 

koosolekute korraldamist. 

 

 

Artikkel 29 

 

Töökorra tõlgendamine 

 

Töökorra tõlgendamisega seotud küsimuste üle otsustab juhataja või viimase palvel 

juhatus. 

 

 

Artikkel 30 

 

Töökorda puudutavad märkused 

 

1. Iga liige võib esitada töökorda puudutava märkuse või teha menetlusega seotud 

ettepaneku. Sel juhul antakse sõna eelisjärjekorras ning sõnavõtt töökorda 

puudutavaks märkuseks või menetlusega seotud ettepanekuks ei tohi olla pikem 

kui kaks minutit. 

 

2.  Kui mõni liige soovib ettepaneku vastu sõna võtta, annab istungi juhataja talle 

sõna kuni kaheks minutiks. 

 

3.  Teistele kõnelejatele sel teemal sõna ei anta. 

 

4.  Istungi juhataja teeb teatavaks oma otsuse töökorda puudutava märkuse või 

menetlusega seotud ettepaneku suhtes. Enne võib ta nõu pidada juhatusega. 
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Artikkel 31 

 

Töökorra muutmine 

 

1.  Töökorra muutmise üle otsustab juhatuse ettepanekute põhjal assamblee. 

 

2.  Muudatusettepanekud võetakse vastu kohalolevate liikmete 

kahekolmandikulise kvalifitseeritud häälteenamusega. 

 

3.  Kui hääletamisel ei määrata teisiti, jõustuvad käesoleva töökorra muudatused 

nende vastuvõtmisele järgneva istungi esimesel päeval. 
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I LISA. Alaliste komisjonide volitused, ülesanded, koosseis ja menetlused 

 

 

Artikkel 1 

 

Assamblee juures tegutsevad neli alalist parlamentaarset komisjoni alljärgnevate 

volituste ja ülesannetega. 

 

I. POLIITILISTE KÜSIMUSTE, JULGEOLEKU- JA INIMÕIGUSTE 

KOMISJON 

 

See komisjon vastutab küsimuste eest, mis puudutavad: 

 

1. poliitilist dialoogi ning välis- ja julgeolekupoliitikat, rahu tagamise poliitikat, 

konfliktide ärahoidmist ja lahendamist; 

 

2. suhteid Euroopa ja Ladina-Ameerika integratsiooniorganitega (sealhulgas ELi 

ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumise, ministrite 

konverentside, Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna 

rahvusvahelise sihtasutuse, ministrite nõukogu ja Euroopa Komisjoniga), ÜRO 

ametite ja organitega, SEGIBiga ning muude rahvusvaheliste organisatsioonide 

ja parlamentaarsete assambleedega oma pädevusse kuuluvates küsimustes; 

 

3.  rahu, valitsemist, demokraatlikke institutsioone ja poliitiliste erakondade rolli; 

  

4. inimõiguste, demokraatia põhimõtete ning hea valitsemistava austamist, 

edendamist ja kaitset. 

 

Samuti koordineerib see komisjon teabe kogumise missioone, sealhulgas valimiste 

vaatlusmissioone vastavalt assamblee töökorra artiklile 25. 

 

II.  MAJANDUS-, RAHANDUS- JA KAUBANDUSKOMISJON 

 

See komisjon vastutab küsimuste eest, mis puudutavad: 

 

1.  järelevalvet partnerite, kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega 

sõlmitud majandus-, rahandus- ja kaubandussuhete üle; 

 

2. suhteid asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega (eriti Maailma 

Kaubandusorganisatsiooniga) ning organisatsioonidega, mis tegutsevad 

piirkondlikul tasandil majandus- ja kaubandusintegratsiooni edendamiseks;  

 

3. tehnilisi ühtlustus- või standardimismeetmeid sektorites, mida reguleerivad 

rahvusvahelised õigusaktid; 
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4. partnerluse rahastamisega seotut, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga 

Ladina-Ameerika rahastu ja muude sama liiki vahendite ja mehhanismide 

rakendamise järelmeetmeid. 

 

III. SOTSIAAL-, LASTE- JA NOORTE-, INIMESTEVAHELISE 

SUHTLEMISE, HARIDUS- JA KULTUURIKOMISJON 

 

See komisjon vastutab küsimuste eest, mis puudutavad: 

 

1.  sotsiaal- ja inimarengut, sotsiaalseid infrastruktuure ja teenuseid, sealhulgas 

tervishoiu ning sotsiaalse ja e-kaasatusega seotud küsimusi; 

 

2.  laste õiguste edendamist ja kaitset ning noortega seotud küsimusi; 

 

3.  rännet ja inimestevahelist suhtlemist; 

 

4. Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna vahelist 

arengukoostööd; 

 

5.  koostööd kultuuri ja hariduse valdkonnas ning suhteid asjaomaste rahvusvaheliste 

organisatsioonide ja ametitega; 

 

6. noorsoo ja soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimusi. 

 

 

IV. SÄÄSTVA ARENGU, KESKKONNA-, ENERGIAPOLIITIKA, 

TEADUSUURINGUTE, INNOVATSIOONI- JA 

TEHNOLOOGIAKOMISJON 

 

See komisjon vastutab küsimuste eest, mis puudutavad: 

 

1.  säästvat arengut ja loodusvarasid; 

 

2. võitlust kliimamuutuste vastu ning nende ennetamist ja leevendamist; 

 

3. energiat, energiajulgeolekut, energiatõhusust ja nutivõrke; 

 

4. loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamist; 

 

5. teadusuuringuid, innovatsiooni ja tehnoloogia arengut;  

 

6.  ühtlustus- või standardimismeetmeid, mis on vajalikud kahe piirkonna vaheliste 

poliitikameetmete kohaldamiseks säästva arengu, energeetika, teadusuuringute, 

innovatsiooni ja tehnoloogia arengu valdkonnas; 
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7. säästva arengu, teadusuuringute, innovatsiooni ja tehnoloogia arengu alaste kahe 

piirkonna vaheliste algatuste ja koostööprojektide seiret, pöörates erilist tähelepanu 

säästvat arengut soodustavatele uutele tehnoloogiatele.  

 

Artikkel 2 

 

1.  Igal assamblee liikmel on õigus olla ühe alalise komisjoni liige. 

 

2.  Kolm esimest alalist komisjoni koosnevad kuni 40 liikmest ja neljas alaline 

komisjon koosneb kuni 30 liikmest. Komisjonides on võrdselt esindatud ühelt 

poolt Euroopa Parlamendi liikmed ning teiselt poolt Ladina-Ameerika poole 

esindajad, kelle hulka kuuluvad Ladina-Ameerika integratsiooniparlamentide 

(Parlatino, Parlandino, Parlacen ja Parlasur) ning Mehhiko ja Tšiiliga loodud 

parlamentaarsete ühiskomisjonide liikmed, kes määratakse vastavalt iga 

parlamendi kehtestatud korrale nii, et Euroopa Parlamendi ja Ladina-Ameerika 

poole eri fraktsioonide ja delegatsioonide esindatus oleks võimalikult õiglaselt 

kajastatud. 

 

3.  Kõik komisjonide koosolekud on avalikud, kui komisjon ei otsusta teisiti. 

 

Artikkel 3 

 

1. Komisjonide koosseis kajastab võimaluste piires assamblee koosseisu. 

 

2. Iga komisjon valib oma liikmete seast juhatuse, mis koosneb kahest võrdse 

staatusega kaasesimehest ja neljast kaasaseesimehest (võrdsel arvul kummaltki 

poolelt), kelle ametiaja kestuse ja valimiskorra kehtestab kumbki pool.  

 

3.  Kaasesimehed otsustavad ühiselt, kumb neist komisjoni iga koosolekut juhatab. 

 

4.  Komisjonid võivad määrata raportööre, et käsitleda oma pädevusse kuuluvaid 

konkreetseid küsimusi ning koostada raporteid assambleele esitamiseks, kui 

juhatus on selleks vastavalt töökorra artiklile 4 loa andnud. 

 

5. Alalised komisjonid võivad arutada muid päevakorrapunkte raportit 

koostamata, teavitades juhatust kirjalikult, et kõnealused küsimused olid 

arutusel. 

 

6.  Komisjonid annavad oma tegevusest aru assambleele. 

 

 

 

Artikkel 4 

 

1. Komisjonid kogunevad kaasesimeeste kutsel vähemalt kaks korda aastas, 

kusjuures üks koosolek peetakse assamblee täiskogu istungi ajal.  
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2. Iga komisjoni liige võib esitada komisjonile arutamiseks 

muudatusettepanekuid. Assamblee mõlemad pooled esitavad 

muudatusettepanekud vastavate kaassekretariaatide kaudu, kes kinnitavad, et 

muudatusettepanekute esitamisel on järgitud vorminõudeid ning kinnitavad 

neid esitava ja/või toetava liikme või liikmed. Kui kehtestatud tähtaegadest on 

kinni peetud, on sellised kinnitused piisavaks tõendiks selle kohta, et 

muudatusettepanekud on esitatud nõuetekohaselt. 

 

3. Menetluse osas kohaldatakse komisjonide koosolekute suhtes mutatis mutandis 

assamblee töökorra artikleid 6, 9, 10, 14, 15 ja 19. Seoses eriti artikli 10 

lõigetega 1, 2 ja 3 (kvoorum) on komisjoni liikmete arv 17 (ja 9 kummagi poole 

kohta – lõige 1) ning 8 (ja 4 kummagi poole kohta – lõiked 2 ja 3). Seoses artikli 

15 lõikega 3 (salajane hääletus) on komisjoni liikmete arv 5. Seoses artikli 19 

lõikega 4 (eraldi ja osade kaupa hääletamine) on komisjoni liikmete arv 8; 

taotluse võib esitada ka fraktsioon või Ladina-Ameerika poole delegatsioon. 
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II LISA. Tekstide pikkus 

 

 

Tõlkimiseks ja paljundamiseks esitatud tekstide maksimaalne pikkus on järgmine: 

 

– seletuskirjad ning töörühmade koosolekute, valimiste vaatlusmissioonide, teabe 

kogumise missioonide ettevalmistavad töödokumendid ja protokollid: kuus lehekülge; 

 

– resolutsiooni ettepanekud raportites ja kiireloomulised küsimused: neli lehekülge, 

sealhulgas põhjendused, kuid välja arvatud volitused. 

 

Lehekülje pikkuseks loetakse 1500 tähemärki (arvestamata tühikuid). 

 

Käesolevat lisa võib muuta juhatuse otsusega. 

 

 


