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POSLOVNIK (1) 

 

Člen 1 

 

Narava in cilji 

 

Evro-latinskoameriška parlamentarna skupščina je parlamentarna institucija 

dvoregionalnega strateškega partnerstva med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in 

karibskimi državami. Skupščina kot ustanova, pristojna za parlamentarno posvetovanje, 

nadzor in spremljanje partnerstva, prispeva h krepitvi, razvoju in razpoznavnosti 

strateškega partnerstva. 

 

Sodelovanje v skupščini je prostovoljno. Skupščina deluje v duhu povezovanja in 

odprtosti. 

 

 

Člen 2 

 

Sestava 

 

1. Skupščina je skupna, sestavljena iz enakega števila članov: 

 

a) Evropskega parlamenta na eni strani 

 

b) in na drugi strani latinskoameriška stran s predstavniki integracijskih 

parlamentov (Parlatino, Parlandino, Parlacen, Parlasur) in skupnih 

parlamentarnih odborov z Mehiko in Čilom. 

 

2. Skupščino sestavlja 150 članov, od tega 75 poslancev Evropskega parlamenta 

in 75 latinskoameriških članov. Člani skupščine so imenovani v skladu s 

postopki, ki jih opredeli vsak parlament posebej, kar zagotavlja zastopanost 

različnih političnih skupin ter delegacij Evropskega parlamenta in 

latinskoameriške strani. 

 

3. Skupščina temelji na parlamentarnih delegacijah, ki jih določita obe strani. 

Člani se lahko organizirajo tudi v okviru posameznih političnih skupin znotraj 

skupščine. 

 

4. Nezasedeni sedeži v vsakem primeru ostanejo parlamentom, ki so jim bili 

dodeljeni. 

 

5. Sodelujoči parlamenti spodbujajo udeležbo žensk v organih skupščine. 

 

                                                 
1 Sprejeto 8. novembra 2006 in spremenjeno 20. decembra 2007, 6. aprila 2009, 25. januarja 2013, 27. 

marca 2014, 21. septembra 2017 in 20. septembra 2018. 
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6. Skupščina zagotavlja ravnovesje in enako zastopanost obeh strani v vseh svojih 

organih. 

 

 

Člen 3 

 

Pristojnosti 

 

 Skupščina je parlamentarni forum za razpravo, posvetovanje, nadzor in 

spremljanje vseh vprašanj v zvezi z dvoregionalnim strateškim partnerstvom. V 

ta namen ima skupščina pristojnost sprejemati resolucije in priporočila, ki jih 

naslovi na vrh držav Evropske unije, Latinske Amerike in karibskih držav (v 

nadaljevanju vrh EU-CELAC) in ustanove, telesa, skupine in ministrske 

konference, ki sodelujejo pri razvoju partnerstva. Pristojnost skupščine je tudi, 

da na zahtevo vrha ali ministrskih konferenc pripravi poročila in predloge za 

sprejem posebnih ukrepov z različnih področij delovanja partnerstva. 

 

 

Člen 4 

 

Predsedstvo in izvršilni organ 

 

1. Skupščina izvoli izmed svojih članov izvršilni organ, ki je sestavljen 

enakopravno iz dveh sopredsednikov z enakim statusom in štirinajstih 

sopodpredsednikov*. O trajanju njihovih mandatov in postopku njihovega 

izbora odloči posamezna stran. 

 

2. Člana predsedstva, ki se ne more udeležiti določene seje, lahko izjemoma 

zamenja drugi član skupščine iz iste strani in samo na tej seji, v skladu z interno 

organizacijo in strukturo te strani. Pred začetkom seje mora sopredsednik dobiti 

pisno obvestilo o imenu namestnika. Če drugi član skupščine nadomešča 

sopredsednika ali so-podpredsednika, ga lahko nadomešča v vseh njegovih 

funkcijah razen v funkciji sopredsednika. 

 

3. Izvršilni organ skrbi za usklajeno delo skupščine, spremlja njene dejavnosti in 

resolucije ter navezuje stike z vrhom EU-CELAC, ministrskimi konferencami 

in skupine na visoki ravni za lastna sredstva. Dva evropska podpredsednika ali 

poslanca in dva latinskoameriška podpredsednika ali člana sta zadolžena za 

odnose s civilno družbo v vsaki regiji oziroma za Evro-latinskoameriški forum 

žensk v skladu s priporočili, ki jih o tem lahko izda izvršilni organ. 

 

4. Izvršilni organ se sreča vsaj dvakrat letno na pobudo sopredsednikov. Eno 

izmed srečanj sovpada s plenarnim zasedanjem skupščine. 

 

                                                 
* Povečanje števila podpredsednikov z dvanajst na štirinajst, sklenjeno na plenarni skupščini v Bruslju 

20. decembra 2007. 
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5. Izvršilni organ skupščini predlaga dnevni red in pripravi skupne postopke za 

vodenje skupščine. 

 

6. Izvršilni organ je pristojen za zadeve v zvezi s sestavo in pristojnostmi stalnih 

in začasnih odborov in teles iz člena 25. V njegovi pristojnosti je tudi 

odobravanje poročil in predlogov resolucij odborov. Izvršilni organ lahko tudi 

predloži različne zadeve odborom v presojo. Odbori potem lahko o določeni 

tematiki pripravijo poročilo. 

 

7. Na sejah izvršilnega organa so načeloma prisotni le člani tega organa. 

Sopredsednika izvršilnega organa lahko na sejo povabita sopredsednike 

odborov ali druge člane skupščine s pravico govora, a brez pravice glasovanja. 

 

 

Člen 5 

 

Odnosi z vrhom EU-CELAC, Svetom ministrov, Evropsko komisijo in različnimi 

drugimi skupinami in ministrskimi konferencami 

 

Izvršilni organ skupščine vzpostavlja odnose na vseh področjih z institucijami in organi 

dvoregionalnega strateškega partnerstva in z integracijskimi organi Evropske unije in 

Latinske Amerike. Pri tem so konkretne oblike sodelovanja pojasnjene v ustreznih 

memorandumih in protokolih sporazuma. Zasedanjem skupščine in njenih organov 

prisostvujejo predstavniki vrha EU-CELAC, Sveta ministrov, Evropske komisije in 

različnih skupin ministrskih konferenc s področja razvoja in utrditve dvoregionalnega 

strateškega partnerstva. 

 

 

Člen 6 

 

Opazovalci in gostje 

 

1. Do statusa stalnega opazovalca so upravičeni: 

 

Fundacija Evropska unija-Latinska Amerika in Karibi (Fundacija EU-LAK); 

institucionalizirana svetovalna telesa ter gospodarska in finančna telesa, 

povezana z dvoregionalnim strateškim partnerstvom; 

parlament avtohtonih prebivalcev in amazonski parlament; 

sekretariat ibersko-ameriških vrhov (SEGIB). 

 

Na predlog izvršilnega organa lahko skupščina podeli status stalnega 

opazovalca regionalnim parlamentarnim telesom in medvladnim organizacijam, 

ki to želijo. 

 

2. Stalni opazovalci lahko pred skupščino spregovorijo v skladu s postopki, ki jih 

opredeli predsedstvo skupščine. 
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3. Plenarnim zasedanjem skupščine, sejam stalnih odborov in drugim 

parlamentarnim srečanjem lahko z dovoljenjem izvršilnega organa kot 

opazovalci prisostvujejo tudi drugi predstavniki civilne družbe, ki to želijo.  

 

4. Izvršilni organ skupščine lahko tudi sklene povabiti osebe, ustanove in telesa, 

ki zasedanjem skupščine in sejam njenih odborov prisostvujejo kot „posebni 

gostje“. 

 

5. Med počitnicami izvršilnega organa sopredsednika prek skupnih sekretariatov 

opravita potrebna posvetovanja, da se ugotovijo osebe, ki bodo povabljene k 

sodelovanju v katerem koli od organov skupščine. 

 

Člen 7 

 

Plenarna zasedanja skupščine 

 

1. Skupščina, ki jo skličeta njena sopredsednika, se načeloma sestane enkrat na 

leto, izmenično v državi Latinske Amerike ali karibski državi in v Evropskem 

parlamentu ali v državi članici Evropske unije na njeno povabilo in v soglasju s 

pristojnimi organi Evropskega parlamenta.  

 

2. Zasedanje po možnosti poteka v državi, ki gosti vrh EU-CELAC. 

 

3. Na zahtevo izvršilnega organa lahko sopredsednika skličeta izredno zasedanje 

skupščine. 

 

 

Člen 8 

 

Dnevni red 

 

1. Sopredsednika predložita skupščini v potrditev osnutek dnevnega reda 

zasedanja, ki ga pripravi izvršilni organ.  

 

2. Osnutek dnevnega reda vsakega zasedanja vključuje dva tematska sklopa: 

 

a) poročila stalnih odborov, in sicer največ štiri poročila na plenarno zasedanje. 

Dolžina predlogov resolucij, ki so sestavni del poročil, je določena v prilogi II 

tega poslovnika; 

 

b) nujne zadeve, ki jih predlagajo stalni odbori ali predloži izvršilni organ. 

Nujna vprašanja se na dnevni red uvrstijo le izjemoma, na enem plenarnem 

zasedanju pa se ne obravnava več kot štiri nujne zadeve. 

 

3. Predlog resolucije o nujni zadevi lahko vloži parlamentarna delegacija ali 20 

članov iz katerega koli od sestavnih delov skupščine. Predlogi resolucij so 

omejeni na nujne zadeve z dnevnega reda zasedanja in ne smejo biti daljši od 
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1000 besed. Vloženi morajo biti štiri tedne pred začetkom zasedanja, na katerem 

se bo o njih razpravljalo in glasovalo. 

 

4. Predlogi resolucij o nujnih zadevah so predloženi izvršilnemu organu, ki 

preveri, da ustrezajo merilom iz prejšnjega odstavka, da so vneseni na dnevni 

red in na voljo v delovnih jezikih skupščine. Izvršilni organ svoje predloge 

predloži skupščini v potrditev.  

 

5. Izvršilni organ predloge resolucij o nujnih zadevah pošlje v vednost pristojnemu 

odboru.  

 

 

 

Člen 9 

 

Predsedovanje na zasedanju 

 

1. Sopredsednika skupno odločita, kateri od njiju bo predsedoval posameznemu 

zasedanju skupščine. 

 

2. Predsednik začne, odloži in zaključi zasedanje skupščine. Skrbi za spoštovanje 

poslovnika, vzdržuje red, daje besedo razpravljavcem, omeji čas za govor, daje 

zadeve na glasovanje, razglaša izide glasovanja in naznani konec zasedanja. 

Skupaj s člani izvršilnega organa sprejme odločitve o zadevah, ki se pojavijo 

med zasedanjem in o katerih ni ustreznih določb v poslovniku.  

 

3. V razpravi lahko predsednik govori le, da predstavi novo temo ali člane opomni 

na red. Če želi sodelovati v razpravi, mora zapustiti predsedniško mesto. 

 

4. Vsakega od obeh sopredsednikov pri predsedovanju lahko nadomesti eden od 

podpredsednikov. 

 

 

Člen 10 

 

Sklepčnost 

 

1. Skupščina je sklepčna, kadar je navzočih najmanj 50 članov, od tega 25 z 

latinskoameriške strani in 25 iz Evropskega parlamenta. 

 

2. Glasovanje je veljavno ne glede na število glasujočih, razen če predsednik na 

predhodno zahtevo najmanj 20 navzočih članov ugotovi, da skupščina ni 

sklepčna. Če skupščina ni sklepčna, se glasovanje uvrsti na dnevni red naslednje 

seje. 

 

3. Če je navzočih manj kot dvajset članov, lahko predsednik ugotovi, da skupščina 

ni sklepčna. 
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Člen 11 

 

Sedežni red 

 

Člani sedijo po abecednem redu: predstavniki Evropskega parlamenta po abecednem 

redu imen znotraj politične skupine, od največje k manjšim, latinskoameriški 

predstavniki, ki niso povezani v politične skupine, pa po abecednem redu osebnih imen 

in imen parlamentarne delegacije, ki ji pripadajo. 

 

 

 

Člen 12 

 

Uradni in delovni jeziki 
 

1. Uradni jeziki skupščine so uradni jeziki Evropske unije. Delovni jeziki so 

španščina, portugalščina, francoščina, angleščina in nemščina.  

 

2. Parlament, ki je gostitelj seje, zagotovi, da člani skupščine razpolagajo z 

delovnimi dokumenti v delovnih jezikih skupščine. 

 

3. Načeloma in v mejah mogočega lahko vsi člani med razpravo govorijo v enem 

od uradnih jezikov skupščine. Govori se tolmačijo v delovne jezike skupščine, 

brez poseganja v možnosti, predvidene v odstavkih 5 in 6 člena 27 poslovnika, 

kadar seje skupščine potekajo v Evropskem parlamentu. 

 

4. Seje parlamentarnih odborov in po potrebi delovnih skupin ter predstavitve 

potekajo v delovnih jezikih, brez poseganja v možnosti, predvidene v odstavkih 

5 in 6 člena 27 poslovnika. 

 

5. Akti, ki jih sprejme skupščina, se objavijo v vseh uradnih jezikih skupščine.  

 

 

 

Člen 13 

 

Javni značaj razprav 

 

Zasedanja skupščine so javna, razen če skupščina ne odloči drugače. 
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Člen 14 

 

Pravica do govora 

 

1. Član skupščine sme govoriti, ko mu predsednik da besedo. 

 

2. Predstavniki vrha EU-CELAC, Sveta ministrov, Evropske komisije ter različnih 

skupin in ministrskih konferenc lahko govorijo na svojo prošnjo. 

 

3. Če se govornik oddalji od teme, ga predsednik opomni na red. Če govornik 

vztraja, mu lahko predsednik odvzame besedo za toliko časa, kolikor se mu zdi 

primerno. 

 

4. Člani skupščine se na razpravah in sejah vzdržijo žaljivega, rasističnega ali 

ksenofobnega govora in/ali vedenja kot tudi uporabe transparentov ali plakatov 

ali katerega koli drugega načina motenja reda na zasedanju. 

 

 

Člen 15 

 

Glasovalne pravice in postopki glasovanja 

 

1. Vsak član s pravico do glasovanja ima en glas, ki ni prenosljiv. 

 

2. Skupščina običajno glasuje z dvigom rok. Če je izid z dvigom rok dvomljiv, se 

ponovno glasuje z barvnimi kartončki oziroma, kjer je to mogoče, z uporabo 

elektronskega sistema. 

 

3. Če vsaj 15 članov vloži pisno zahtevo do 18. ure na dan pred glasovanjem, se 

skupščina lahko odloči za tajno glasovanje. 

 

4. Splošno pravilo je, da sklep velja za sprejetega le, če je med glasovanjem zanj 

glasovala večina glasovalcev. Če je pred začetkom glasovanja vsaj 15 članov iz 

vsaj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta ali dveh latinskoameriških 

delegacij zahtevalo ločeno glasovanje, se glasuje tako, da latinskoameriški 

predstavniki in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno, vendar 

sočasno. V tem primeru se šteje, da je besedilo sprejeto le, če je zanj glasovala 

tako večina sodelujočih latinskoameriških predstavnikov kot večina sodelujočih 

predstavnikov Evropskega parlamenta. 

 

5. Če je izid glasovanja neodločen, predlog ni sprejet, lahko pa je ponovno vložen 

na naslednjem zasedanju skupščine. 
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Člen 16 

 

Resolucije in priporočila skupščine 

 

1. Skupščina lahko sprejema resolucije in pripravlja priporočila, ki jih naslovi na 

vrh EU-CELAC in ustanove, telesa ter skupine in ministrske konference, ki 

sodelujejo pri razvoju partnerstva. Resolucije in priporočila obravnavajo zadeve 

z različnih področij dvoregionalnega partnerstva.  

 

2. Skupščina glasuje o predlogih resolucij iz poročil, ki jih predložijo stalni odbori 

v skladu z določbami člena 8. 

 

3. Skupščina glasuje o predlogih resolucij o nujnih zadevah v skladu z določbami 

odstavka 4 člena 8. 

 

4. Predsedujoči na skupščini pozove pisce podobnih predlogov resolucij o nujnih 

zadevah, da pripravijo skupni predlog resolucije. Ob koncu razprave skupščina 

najprej glasuje o posameznih predlogih resolucij in predlogih sprememb nanje. 

Ko je predložen določen skupni predlog resolucije, štejejo vsi drugi predlogi 

istih piscev o isti zadevi za brezpredmetne. Prav tako so brezpredmetna vsa 

druga besedila o zadevi, v zvezi s katero je bil že sprejet skupni predlog 

resolucije. Če ni sprejet noben skupni predlog resolucije, se glasuje o preostalih 

predlogih resolucij, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bili vloženi. 

 

5. Resolucije in priporočila, ki jih sprejme skupščina, se posredujejo vrhu EU-

CELAC, Evropski komisiji, Svetu ministrov, skupini visokih uradnikov in vsem 

drugim zainteresiranim stranem. Država, ki predseduje vrhu, Komisija in Svet 

ministrov na naslednjem zasedanju poročajo o ukrepih, ki so sledili sprejetim 

resolucijam. 

 

 

Člen 17 

 

Sporočila za vrh EU-CELAC 

 

Sopredsednika skupščine izvršilnemu organu predložita osnutek sporočila za vrh, 

pripravljenega na osnovi resolucij in priporočil, ki jih je sprejela skupščina. Po potrebi 

to storita tudi na podlagi drugih stališč, ki izražajo večinsko mnenje vsakega od obeh 

delov predsedstva. Potem ko o osnutku razpravlja in ga odobri izvršilni organ, se 

sporočilo posreduje ustreznim pristojnim institucijam.  
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Člen 18 

 

Izjave 

 

Sopredsednika lahko skupaj in takoj, če pa je mogoče, po posvetu s člani izvršilnega 

organa, podata izjave o zadevah, ki so pomembne za dvoregionalno strateško 

partnerstvo, kot so naravne nesreče, nepričakovane krize ali nastanek konfliktov, pri 

katerih bi bil koristen ali je nujen takojšen uradni poziv k miru, političnim pogajanjem 

med stranmi ali solidarnosti s prizadetimi osebami in državami. Takoj ko je izjava, ki 

naj temelji na morebitnih resolucijah in priporočilih, sprejetih v skupščini, podana, 

sopredsednika o njej obvestita izvršilni organ, da se začne razprava, takoj ko je mogoče, 

pa tudi vse člane skupščine. 

 

 

Člen 19 

 

Predlogi sprememb 

 

1. Predloge sprememb k besedilom, o katerih poteka razprava med zasedanjem, 

mora vložiti vsaj 15 članov skupščine. Predlogi sprememb se nanašajo na 

besedilo, ki ga nameravajo spremeniti, in so vloženi pisno. Oba sestavna dela 

skupščine vložita predloge sprememb prek svojih skupnih sekretariatov, ki 

potrdita formalne zahteve v zvezi z vložitvijo ter članom ali člani, ki jih 

vlagajo in/ali podpirajo. Če so prevideni roki izpolnjeni, ta potrdila zadostujejo 

kot dokaz, da so bili predlogi sprememb pravilno vloženi. 

2. Po potrebi predsednik na podlagi določb te uredbe odloči od dopustnosti 

predlogov sprememb. Predlog spremembe ni dopusten, če: 

a) se njegova vsebina ne nanaša neposredno na besedilo, ki ga predlaga za 

spremembo, ali ne ustreza naravi dela dvoregionalne skupne skupščine; 

b) namerava črtati ali zamenjati besedilo v celoti; 

c) namerava spremeniti več kot posamezni člen ali odstavek besedila, na 

katerega se nanaša, razen če gre za sporazumne predloge sprememb in 

predloge sprememb, katerih namen je na enak način spremeniti določeno 

besedno obliko, ki se pojavlja skozi vse besedilo; 

d) je namenjen zgolj zagotavljanju jezikovne pravilnosti ali terminološke 

skladnosti besedila v jeziku predloga spremembe, pri čemer predsednik 

poišče ustrezno jezikovno rešitev za vse, ki jih predlog spremembe 

zadeva.  

3.  Rok za vložitev predlogov sprememb je razglašen na začetku plenarnega 

zasedanja. 
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4. Med glasovanjem imajo predlogi sprememb prednost pred besedilom, na 

katerega se nanašajo. Glasovanje o njih poteka pred glasovanjem o besedilu. 

 

a) Kadar se glasuje o sporazumnih predlogih sprememb, imajo ti prednost 

pri glasovanju. 

b) Za sporazumne predloge sprememb šteje, da se praviloma nanašajo na 

dele besedila, h katerim so bile predlagane spremembe pred koncem 

roka za vlaganje predlogov sprememb. 

c) Za sporazumne predloge sprememb glasovanje po delih ni mogoče. 

d) Če je sporazumni predlog spremembe sprejet, so predlogi sprememb, na 

katere vpliva sporazumni predlog spremembe, brezpredmetni, če pa je 

sporazumni predlog spremembe zavrnjen, je treba o njih glasovati. 

e) Kot o dopolnilnih se lahko glasuje o predlogih sprememb, na katere 

sporazumni predlog spremembe ne vpliva in niso v nasprotju z 

besedilom sporazumnih predlogov sprememb. 

f) Soporočevalci pristojnih odborov lahko vlagajo sporazumne predloge 

sprememb. 

 

5. Če sta bila k istemu delu besedila vložena dva ali več predlogov sprememb, se 

najprej glasuje o tistem, ki je po vsebini najbolj oddaljen od izvirnega besedila. 

Če glede prednosti obstaja dvom, o tem odloči predsednik. Če so vsi predlogi 

sprememb zavrnjeni, se šteje, da je sprejeto izvirno besedilo. Ustni predlogi 

sprememb se upoštevajo le, če se z njimi popravljajo dejanske ali jezikovne 

napake. Za vse druge ustne predloge sprememb je potrebno dovoljenje 

skupščine. Ustni predlogi sprememb se ne obravnavajo, če jim stoje nasprotuje 

deset članov. 

 

6. a) Kadar besedilo, ki je predmet glasovanja, vsebuje dve ali več določb, se 

nanaša na dve ali več točk ali bi lahko bilo razdeljeno na dva ali več 

delov, ki imajo ločen pomen in/ali normativno vrednost, lahko vsaj 15 

članov skupščine zahteva, da se o njem glasuje po delih.  

b) Enako število članov lahko zahteva ločeno glasovanje o odstavku ali 

določeni alineji. 

c) Vsako od teh zahtev je treba vložiti najpozneje na predvečer glasovanja, 

razen če predsednik določi drugačen rok. O njej odloča predsednik. 
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Člen 20 

 

Vprašanja za pisni odgovor 
 

1. Člani skupščine lahko zastavijo vprašanja za pisni odgovor, ki jih naslovijo na 

ministrska telesa v okviru procesov regionalnega povezovanja v Latinski 

Ameriki, na državo, ki predseduje vrhu, na Svet ministrov Unije ali na Evropsko 

komisijo. 

 

 Vprašanja v pisni obliki se predložijo izvršilnemu organu, ki odloči o njihovi 

dopustnosti. Če so dopustna, jih posreduje pristojnim telesom, pri čemer slednje 

posebej zaprosi, da pripravijo pisni odgovor v roku dveh mesecev od datuma, 

ko jim je bilo vprašanje posredovano. 

 

2.  Evropski parlament vprašanja in odgovore nanje objavi v Uradnem listu 

Evropskih skupnosti, regionalni integracijski parlamenti v Latinski Ameriki in 

karibskih državah pa v uradni obliki, ki je po njihovem mnenju primerna. 

 

 

 

Člen 21 

 

Vprašanja za ustni odgovor 

 

1. Na vsakem zasedanju izvršilni organ določi čas za vprašanja ministrskim 

organom v okviru procesov regionalnega povezovanja v Latinski Ameriki, 

predsedujoči državi vrha, Svetu ministrov Unije in Evropski komisiji tako, da 

omogoči navzočnost navedenih organov na najvišji ravni. 

 

2. Vsak član skupščine lahko vloži po eno vprašanje za ustni odgovor. Če je 

podpisnikov vprašanja več, bo le eden izmed njih pozvan, da ga zastavi ustno. 

Vprašanja, ki ne smejo biti daljša od 100 besed, se predložijo izvršilnemu 

organu v pisni obliki do roka, ki ga je določil ta organ. Izvršilni organ odloči o 

njihovi dopustnosti. Vprašanja o zadevah, ki so že na dnevnem redu razprave, 

so označena za nedopustna. Vprašanja, označena za dopustna, se posredujejo 

ustreznim organom. O vrstnem redu obravnave vprašanj za ustni odgovor 

odločita sopredsednika. Avtorji vprašanj so o tej odločitvi obveščeni.  

 

3. Skupščina obravnavi vprašanj za ustni odgovor na vsakem zasedanju posveti 

največ dve uri. Na vprašanja, ki ostanejo neodgovorjena zaradi pomanjkanja 

časa, se odgovori pisno, razen če avtor vprašanje umakne. Na vprašanje za ustni 

odgovor se lahko odgovori le v navzočnosti avtorja. 

 

4. Ministrski organi v okviru procesov regionalnega povezovanja v Latinski 

Ameriki, predsedujoča država vrha, Svet ministrov Unije in Evropska komisija 

so povabljeni, da pripravijo kratek odgovor. Na zahtevo vsaj 20 članov 
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skupščine odgovoru lahko sledi razprava. O tem, koliko časa bo namenjeno tej 

razpravi, odloči predsednik. 

 

Člen 22 

 

Zahteve za mnenje skupščine 

 

Na zahtevo vrha EU-CELAC, ministrskih konferenc, Evropske komisije ali drugih 

dvoregionalnih integracijskih ustanov lahko skupščina pripravi mnenja ali predloge za 

sprejem posebnih ukrepov z različnih področij dejavnosti strateškega partnerstva. V 

takih primerih se zahteva predloži izvršilnemu organu, ki zadevo skupščini posreduje s 

priporočilom.  

 

Člen 23 

 

Stalni parlamentarni odbori 

 

1. Za podrobno proučitev posebnih vidikov dvoregionalnega strateškega 

partnerstva skupščina ustanovi naslednje štiri stalne odbore:  

 

Odbor za politična vprašanja, varnost in človekove pravice; 

Odbor za ekonomske, finančne in trgovinske zadeve; 

Odbor za socialne zadeve, mladino in otroke, človeške izmenjave, 

izobraževanje in kulturo; 

Odbor za trajnostni razvoj, okolje, energetsko politiko, raziskave, inovacije in 

tehnologijo 

 

2. Glede na splošna določila v zvezi z delovanjem skupščine so stalni 

parlamentarni odbori sestavljeni iz članov parlamentarne skupščine v skladu s 

členom 2 in delujejo na strogo paritetni osnovi. 

 

3.  Poslovnik stalnih parlamentarnih odborov sprejme skupščina na predlog 

izvršilnega organa. Poslovnik stalnih parlamentarnih odborov je priložen temu 

poslovniku. 

 

 

Člen 24 

 

Začasni odbori in odbori za spremljanje 

 

Na predlog izvršilnega organa lahko skupščina kadar koli ustanovi začasni odbor ali 

odbor za spremljanje ter opredeli njegove pristojnosti, sestavo in mandat, ko sprejme 

odločitev o njegovi ustanovitvi. Istočasno lahko delujeta največ dva taka odbora. Ti 

odbori morajo delo zaključiti v roku enega leta. 
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Člen 25 

 

Delovne skupine, spremljanje volitev in predstavitve 

 

1. Na predlog izvršilnega organa ali stalnega odbora lahko izvršilni organ sklene 

ustanoviti delovno skupino o posebnih vidikih strateškega partnerstva ali napoti 

misijo za ugotavljanje dejstev v države Latinske Amerike ali Evropske unije 

oziroma v mednarodne organizacije. Delovne skupine in misije za ugotavljanje 

dejstev so odvisne od razpoložljivih proračunskih sredstev. V vsakem primeru 

izvršilni organ odloči o njihovi organizaciji, pristojnostih in sestavi. Delovne 

skupine ali misije lahko dobijo nalogo, da za skupščino pripravijo poročilo ali 

predlog resolucije oziroma priporočila. 

 

2. Na predlog izvršilnega organa lahko skupščina tudi sklene, da bo odposlala 

delegacijo za opazovanje predsedniških ali parlamentarnih volitev in/ali 

referenduma, kar bo storila na temelju povabila države, v kateri bodo volitve 

potekale, in pod pogojem, da je zagotovljena ustrezna varnost. V nujnih 

primerih lahko izvršilni organ sam sprejme odločitev o napotitvi takšne 

delegacije. 
 

3. Z namenom večjega razumevanja med narodi Evropske unije, Latinske 

Amerike in karibskih držav ter za dviganje javne zavesti v obeh regijah o 

vprašanjih v zvezi s strateškim partnerstvom lahko skupščina redno pripravlja 

predstavitve. Njihova organizacija je v pristojnosti izvršilnega organa. 

Predstavitve so priložnost, da povabljeni gostje skupščini predstavijo pereča 

politična, gospodarska, socialna in kulturna vprašanja. 

 

 

Člen 26 

 

Odnosi z mešanimi parlamentarnimi odbori 

 

1. Skupščina k svojemu delu povabi mešane parlamentarne odbore, ustanovljene 

v okviru obstoječih pridružitvenih sporazumov, in tudi tiste, ki so bili 

ustanovljeni pozneje.  

 

2. Povabilo lahko vključuje zlasti srečanje obstoječih mešanih parlamentarnih 

odborov med zasedanjem skupščine.  

 

3. Sestava mešanih parlamentarnih odborov izvira iz določb pridružitvenih 

sporazumov in ustanovitvenih aktov teh odborov. V skladu z določbami člena 

2 tega poslovnika lahko v skupščini sodelujejo tudi člani že ustanovljenih 

mešanih parlamentarnih odborov. 
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Člen 27 

 

Kritje stroškov organizacije, udeležbe, 

tolmačenja in prevajanja 

 

1. Za vse praktične priprave v zvezi z organizacijo zasedanja ali seje je pristojen 

parlament, ki gosti zasedanje skupščine, sejo izvršilnega organa ali sejo odborov 

skupščine ali delovnih skupin. 

 

2.  Na predlog izvršilnega organa lahko skupščina sklene, da je za pokritje stroškov 

organizacije zasedanja skupščine ali seje odbora ali delovne skupine potreben 

finančni prispevek drugih parlamentov. 

 

3.  Potne stroške, stroške lokalnega prevoza in stroške bivanja udeležencem krijejo 

ustanove, katerih člani so. Vendar lahko zaradi praktičnih razlogov, razlogov 

vzajemnosti ali vljudnosti, parlament, ki organizira določen dogodek, po želji 

ostalim udeležencem zagotovi lokalni prevoz, povezan s tem dogodkom. 

 

4.  Stroške organizacije in tolmačenja v delovne jezike skupščine krijejo vsi 

sodelujoči parlamenti, razen v primerih, navedenih v naslednjih dveh odstavkih. 

 

5.  Če zasedanje skupščine oziroma seja izvršilnega organa, odborov ali delovne 

skupine poteka v običajnih krajih dela Evropskega parlamenta, slednji glede na 

svojo jezikovno raznolikost poskrbi za tolmačenje v uradne jezike Evropske 

unije, če je to na posamezni seji potrebno in če je bila navzočnost predstavnikov 

potrjena vsaj tri tedne vnaprej. 

 

6. Če zasedanje skupščine oziroma seja izvršilnega organa, odborov ali delovne 

skupine ne poteka v običajnih krajih dela Evropskega parlamenta, slednji glede 

na svojo jezikovno raznolikost poskrbi le za tolmačenje v delovne jezike 

skupščine in uradne jezike Evropske unije, ki jih bo uporabljalo vsaj deset 

članov Evropskega parlamenta, ki so udeležbo potrdili vsaj šest tednov vnaprej. 

 

7.  Evropski parlament poskrbi, da so uradni dokumenti, ki jih sprejme skupščina, 

prevedeni v uradne jezike Evropske unije. Glede na svojo jezikovno raznolikost 

Parlament poskrbi tudi za prevod dokumentov, nastalih med pripravami ali 

zasedanjem skupščine in njenih organov, v delovne jezike skupščine. 

 

 

 

Člen 28 

 

Sekretariat  

 

1.  Izvršilnemu organu in drugim telesom skupščine pri pripravah, nemotenem 

delovanju in spremljanju dela skupščine pomaga sekretariat, ki ga sestavljajo 

uradniki obeh udeleženih strani v skupščini. 
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2.  Plačo in druge stroške uslužbencev sekretariata krijejo parlamenti, v katerih so 

zaposleni. 

 

3.  Parlament, ki gosti zasedanje skupščine ali posamezne seje odborov, pomaga 

pri njihovi organizaciji. 

 

 

Člen 29 

 

Razlaga poslovnika 

 

O vprašanjih v zvezi z razlago poslovnika odloča predsednik oziroma na njegovo 

zahtevo izvršilni organ. 

 

 

Člen 30 

 

Vprašanja v zvezi z uporabo poslovnika 

 

1. Vprašanja v zvezi s pravilnostjo postopka ali postopkovni predlog lahko 

postavijo vsi člani skupščine. V tem primeru ima član prednost, da se javi k 

besedi in ima na voljo največ dve minuti, da postavi vprašanje v zvezi s 

pravilnostjo postopka ali postopkovni predlog. 

 

2.  Predsednik lahko na ustrezno zahtevo da besedo enemu nasprotniku predloga, 

ki lahko govori največ dve minuti. 

 

3.  Po tem nastopu ne more nastopiti noben drug govornik. 

 

4.  Odločitev o vprašanju pravilnosti postopka ali postopkovnem predlogu sprejme 

in razglasi predsednik. Pred tem se lahko posvetuje z izvršilnim organom. 

 

 

 

Člen 31 

 

Sprememba poslovnika 

 

1.  O spremembah poslovnika odloča skupščina na podlagi predlogov izvršilnega 

organa. 

 

2.  Spremembe so sprejete z dvotretjinsko kvalificirano večino prisotnih članov. 

 

3.  Če ob glasovanju ni drugače določeno, spremembe poslovnika začnejo veljati 

prvi dan zasedanja po njihovem sprejetju. 
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PRILOGA I: Pristojnosti, odgovornosti, sestava in postopki stalnih 

parlamentarnih odborov 

 

 

Člen 1 

 

Oblikujejo se štirje stalni parlamentarni odbori z naslednjimi pristojnostmi in 

obveznostmi: 

 

I. ODBOR ZA POLITIČNA VPRAŠANJA, VARNOST IN ČLOVEKOVE 

PRAVICE 

 

Odbor je pristojen za naslednja področja: 

 

1. politični dialog, zunanja in varnostna politika, izgradnja miru, preprečevanje in 

reševanje konfliktov; 

 

2. odnosi z latinskoameriškimi integracijskimi telesi (vključno z vrhom EU-

CELAC, ministrskimi konferencami, Fundacijo EU-LAK, Svetom ministrov in 

Evropsko komisijo), institucijami in organi Organizacije združenih narodov, 

ibersko-ameriškim sekretariatom SEGIB in drugimi mednarodnimi 

organizacijami in parlamentarnimi skupščinami za vprašanja v njihovi 

pristojnosti; 

 

3.  mir, možnost upravljanja, demokratične institucije in vloga političnih strank; 

  

4. spoštovanje, spodbujanje in varovanje človekovih pravic, demokratična načela 

in dobro javno upravljanje. 

 

V pristojnosti odbora je tudi usklajevanje misij za ugotavljanje dejstev in delegacij za 

spremljanje volitev, ki se napotijo v skladu s členom 25 poslovnika skupščine; 

 

II.  ODBOR ZA EKONOMSKE, FINANČNE IN TRGOVINSKE ZADEVE 

 

Odbor je pristojen za naslednja področja: 

 

1.  ekonomski, finančni in trgovinski odnosi med državami partnerkami, s tretjimi 

državami in regionalnimi organizacijami; 

 

2. odnosi z mednarodnimi organizacijami (zlasti Svetovno trgovinsko 

organizacijo) in organizacijami, ki na regionalni ravni spodbujajo gospodarsko 

in trgovinsko integracijo;  

 

3. ukrepi za tehnično usklajevanje ali standardizacijo na področjih, na katerih 

veljajo mednarodni pravni instrumenti; 
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4. vprašanja v zvezi s financiranjem partnerstva in sredstvi za nadaljnje ukrepe pri 

izvajanju instrumenta pomoči za Latinsko Ameriko Evropske investicijske 

banke in drugih podobnih instrumentov in mehanizmov; 

 

III. ODBOR ZA SOCIALNE ZADEVE, MLADINO, OTROKE, ČLOVEŠKE 

IZMENJAVE, IZBORAŽEVANJE IN KULTURO 

 

Odbor je pristojen za naslednja področja: 

 

1.  družbeni in človeški razvoj, socialna infrastruktura in storitve, vključno z 

zdravstvenimi vprašanji ter vprašanji socialne in digitalne vključenosti; 

 

2.  spodbujanje in varovanje pravic otrok in zadeve, povezane z mladimi; 

 

3.  migracije in človeške izmenjave; 

 

4. razvojno sodelovanje med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in karibskimi 

državami; 

 

5.  sodelovanje na področju kulture in izobraževanja ter odnosi s pristojnimi 

mednarodnimi organizacijami in institucijami; 

 

6. vprašanja v zvezi z mladimi in enakostjo spolov; 

 

 

IV. ODBOR ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, OKOLJE, ENERGETSKO 

POLITIKO, RAZISKAVE, INOVACIJE IN TEHNOLOGIJO 

 

Odbor je pristojen za naslednja področja: 

 

1.  trajnostni razvoj in naravni viri; 

 

2. boj proti podnebnim spremembam, njihovo preprečevanje in blaženje posledic; 

 

3. energetika, energetska varnost in učinkovitost ter inteligentna omrežja; 

 

4. preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek; 

 

5. raziskave, inovacije in tehnološki razvoj;  

 

6.  ukrepi za usklajevanje in standardizacijo, ki so potrebni za izvajanje 

dvoregionalnih politik na področju trajnostnega razvoja, energetike, raziskav, 

inovacij in tehnološkega razvoja; 

 

7. spremljanje pobud in projektov dvoregionalnega sodelovanja na področju 

trajnostnega razvoja, raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja, s posebnim 

poudarkom na novih tehnologijah za trajnostni razvoj;  



 

AP100.520v05-00 20/22 DV\1163861SL.docx 

SL 

 

Člen 2 

 

1.  Vsak član skupščine ima pravico biti član enega od stalnih odborov. 

 

2.  Prvi trije stalni odbori imajo največ 40 članov, četrti pa največ 30. Med člani 

odborov je enako število poslancev Evropskega parlamenta na eni strani in 

latinskoameriške strani s predstavniki integracijskih parlamentov (Parlatino, 

Parlandino, Parlacen in Parlasur) ter skupnih parlamentarnih odborov z Mehiko 

in Čilom na drugi strani. Člani so izbrani s postopkom, ki ga določi vsak 

parlament posebej in ki v največji možni meri odraža zastopanost različnih 

političnih skupin in delegacij tako v Evropskem parlamentu kot na 

latinskoameriški strani. 

 

3.  Če odbor ne odloči drugače, so vse seje javne. 

 

Člen 3 

 

1. Sestava odbora skuša čimbolj odražati sestavo skupščine. 

 

2. Odbor med svojimi člani izvoli izvršilni organ z dvema sopredsednikoma z 

enakim statusom in štirimi sopodpredsedniki. O trajanju njihovih mandatov in 

postopku njihovega izbora odloči posamezna stran.  

 

3.  Sopredsednika skupno odločita, kateri od njiju bo predsedoval posameznemu 

zasedanju skupščine. 

 

4.  Njihova naloga je proučiti posebna vprašanja v okviru njihove pristojnosti in 

pripraviti poročila za skupščino, za kar je potrebna predhodna odobritev 

izvršilnega organa v skladu s členom 4 poslovnika. 

 

5. Stalni odbori lahko o vprašanjih dnevnega reda razpravljajo brez poročila in 

izvršilni organ pisno obvestijo, da so o teh vprašanjih razpravljali. 

 

6.  Odbori o svojih dejavnostih poročajo skupščini. 

 

 

 

Člen 4 

 

1. Odbori se sestanejo na sklic sopredsednikov največ dvakrat letno, od tega enkrat 

v času zasedanja skupščine.  

 

2. Vsak član lahko vloži predloge sprememb v obravnavo odboru. Oba sestavna 

dela skupščine vložita predloge sprememb prek svojih skupnih sekretariatov, 

ki potrdijo formalne zahteve v zvezi z vložitvijo ter članom ali člani, ki jih 

vlagajo in/ali podpirajo. Če so predvideni roki izpolnjeni, ta potrdila 
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zadostujejo kot dokaz, da so bili predlogi sprememb pravilno vloženi. 

 

3. Kar zadeva postopek, se za seje odborov smiselno uporabljajo določbe členov 

6, 9, 10, 14, 15 in 19 poslovnika skupščine. S sklicevanjem zlasti na člen 10(1), 

(2) in (3) (sklepčnost) je število članov odbora 17 (9 z vsake strani) (odstavek 

1) in 8 (4 z vsake strani) (odstavka 2 in 3). S sklicevanjem na odstavek 3 (tajno 

glasovanje) člena 15 je število članov odbora 5. V zvezi z odstavkom 4 člena 19 

(glasovanje po delih in ločeno glasovanje) je število članov odbora 8; zanj lahko 

zaprosi tudi politična skupina ali latinskoameriška delegacija. 
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PRILOGA II: Dolžina besedil 

 

 

Za besedila, ki bodo prevedena in razmnožena, veljajo naslednje maksimalne dolžine: 

 

obrazložitve, pripravljalni delovni dokumenti, akti delovnih skupin, delegacij za 

opazovanje volitev ter študijskih misij in misij za ugotavljanje dejstev: šest strani; 

 

predlogi resolucij v poročilih in dokumenti o nujnih zadevah: štiri strani, vključno z 

uvodnimi izjavami, vendar brez navedb sklicevanja. 

 

Stran pomeni besedilo s 1500 znaki brez presledkov. 

 

To prilogo lahko izvršilni organ kadar koli spremeni z navadnim sklepom. 

 

 


