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REGOLI TA' PROĊEDURA (1)
Artikolu 1
Natura u objettivi
L-Assemblea Parlamentari Ewro-Latin-Amerikana hija l-istituzzjoni parlamentari tasSħubija Strateġika Bireġjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u l-Karibew.
Fil-qafas tas-Sħubija msemmija, l-Assemblea għandha tikkontribwixxi għat-tisħiħ, liżvilupp u l-viżibilità tas-Sħubija Strateġika bħala istituzzjoni parlamentari ta'
konsultazzjoni, superviżjoni u monitoraġġ parlamentari tas-Sħubija.
Il-parteċipazzjoni fl-Assemblea għandha tkun volontarja u għandha żżomm spirtu ta'
integrazzjoni u ftuħ.

Artikolu 2
Kompożizzjoni
1.

L-Assemblea hija Assemblea konġunta magħmula minn għadd indaqs ta'
membri parlamentari:
a) tal-Parlament Ewropew minn naħa,
b) u min-naħa l-oħra, tal-komponent Latino-Amerikan, li jinkludi fih ilParlamenti Latino-Amerikani ta' Integrazzjoni (Parlatino, Parlandino,
Parlacen u Parlasur) u tal-Kumitati Parlamentari Konġunti tal-Messiku u taċĊilì.

2.

L-Assemblea għandha tkun magħmula minn 150 membru, li 75 minnhom
għandhom ikunu membri tal-Parlament Ewropew, waqt li l-75 membru ieħor
ikunu mill-komponent Latino-Amerikan, maħtura skont il-proċedura li
jistabbilixxi kull parlament, sabiex, fejn hu possibbli, ikun rifless it-tqassim taddiversi gruppi politiċi u d-delegazzjonijiet rappreżentati rispettivament filParlament Ewropew u fil-komponent Latino-Amerikan.

3.

L-Assemblea għandha tkun organizzata fuq il-bażi tad-delegazzjonijiet
parlamentari kif definit miż-żewġ komponenti tagħha. Il-Membri jistgħu wkoll
jorganizzaw ruħhom fi ħdan il-familji politiċi tagħhom fl-Assemblea.

4.

Is-siġġijiet li ma jittiħdux għandhom jibqgħu disponibbli għall-parlamenti
lilhom ikunu ġew assenjati dawn is-siġġijiet.

Adottati fit-8 ta' Novembru 2006 u riveduti fl-20 ta' Diċembru 2007, fis-6 ta' April 2009, fil25 ta' Jannar 2013, fis-27 ta' Marzu 2014, fil-21 ta' Settembru 2017 u fl-20 ta' Settembru 2018.
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5.

Il-parlamenti li jieħdu sehem għandhom jippromwovu l-parteċipazzjoni tannisa fil-korpi tal-Assemblea.

6.

L-Assemblea għandha tiżgura l-bilanċ u l-ugwaljanza tal-komponenti tal-korpi
kollha tagħha.

Artikolu 3
Kompetenzi
L-Assemblea hija l-forum parlamentari ta' dibattitu, konsultazzjoni,
superviżjoni u monitoraġġ tal-kwistjonijiet kollha relatati mas-Sħubija
Strateġika Bireġjonali. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Assemblea għandha s-setgħa
li tadotta riżoluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet rigward is-Summit UECELAC u l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-gruppi u konferenzi Ministerjali dedikati
għall-iżvilupp tas-Sħubija. Hija responsabbli wkoll mit-tfassil ta' rapporti u
proposti ta' adozzjoni ta' miżuri konkreti marbuta mad-diversi ambiti tasSħubija, fuq talba tas-Summit jew tal-Konferenzi Ministerjali.

Artikolu 4
Presidenza u Bureau
1.

L-Assemblea għandha tagħżel Bureau minn fost il-membri tagħha b'żewġ koPresidenti bi status indaqs u b'erbatax-il ko-Viċi President* li t-tul tal-mandat
tagħhom u l-proċedura tal-ħatra għandhom ikunu stabbiliti minn kull
komponent.

2.

Kwalunkwe membru tal-Bureau li ma jkunx jista' jattendi laqgħa partikolari
jista' jkun sostitwit b' mod eċċezzjonali minn membru ieħor tal-komponent
tiegħu tal-Assemblea, b' konformità mal-organizzazzjoni u l-istruttura interni
tal-komponent rispettiv, u għal dik il-laqgħa biss. L-isem tas-sostitut għandu jiġi
kkomunikat lill-ko-President bil-miktub qabel il-bidu tal-laqgħa. Meta koPresident jew ko-Viċi President jiġi sostitwit minn membru ieħor talAssemblea, dan jista' jagħmel hekk għall-funzjonijiet kollha ħlief għal dawk ta'
ko-President.

3.

Il-Bureau huwa responsabbli mill-koordinazzjoni tal-ħidmiet tal-Assemblea, ilmonitoraġġ tal-attivitajiet u r-riżoluzzjonijiet tagħha, u l-istabbiliment ta'
relazzjonijiet mas-Summit UE-CELAC, mal-Konferenzi Ministerjali u malGrupp tal-Uffiċjali Għolja u l-Ambaxxaturi. Żewġ Viċi Presidenti jew Membri
Ewropej u żewġ Viċi Presidenti jew Membri Latino-Amerikani għandhom

Iż-żieda minn tnax għal erbatax-il Viċi President ġiet deċiża mill-Assemblea Plenarja fil-laqgħa
tagħha fi Brussell fl-20 ta' Diċembru 2007.
*
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ikunu inkarigati rispettivament mir-relazzjonijiet mas-soċjetà ċivili ta' kull
reġjun u tal-Forum Latino-Amerikan tan-Nisa, f'konformità marrakkomandazzjonijiet li fi kwalunkwe każ jista' jħabbar il-Bureau.
4.

Fuq talba taż-żewġ ko-Presidenti, il-Bureau għandu jiltaqa' mill-anqas darbtejn
f'sena, darba minnhom għandha taħbat mas-sessjoni plenarja tal-Assemblea.

5.

Il-Bureau huwa inkarigat li jipproponi aġenda lill-Assemblea u jiffissa lproċeduri konġunti għall-iżvilupp tagħha.

6.

Il-Bureau huwa l-korp responsabbli fil-qasam tal-kompożizzjoni u tarresponsabilitajiet tal-kumitati permanenti u temporanji, kif ukoll tal-gruppi
proposti fl-Artikolu 25. Il-Bureau huwa responsabbli wkoll għallawtorizzazzjoni tar-rapporti u l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-kumitati.
Barra minn hekk, il-Bureau jista' jressaq diversi kwistjonijiet biex jiġu eżaminati
mill-kumitati u dawn jistgħu jfasslu rapport dwar kwistjonijiet konkreti.

7.

Il-laqgħat tal-Bureau għandhom b'mod ġenerali jkunu riservati għall-Membri
tal-Bureau biss. Il-ko-Presidenti tal-Bureau jistgħu jistiednu lill-ko-President ta'
Kumitat jew kwalunkwe membru ieħor tal-Assemblea biex jitkellmu, iżda
mhux biex jivvotaw.

Artikolu 5
Relazzjonijiet mas-Summit UE-CELAC, mal-Kunsill tal-Ministri, malKummissjoni Ewropea u ma' diversi Gruppi u Konferenzi Ministerjali oħra
Il-Bureau tal-Assemblea għandu jwessa' r-relazzjonijiet ta' kull tip mal-istituzzjonijiet
u l-korpi tas-Sħubija Strateġika Bireġjonali u mal-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni
fl-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina. Meta jkun xieraq, il-modalitajiet konkreti ta'
tali kooperazzjoni għandhom jiġu spjegati fil-memoranda korrispondenti u l-protokolli
ta' ftehim. Ir-rappreżentanti tas-Summit UE-CELAC, il-Kunsill tal-Ministri, ilKummissjoni Ewropea, u d-diversi Gruppi u Konferenzi Ministerjali ddedikati għalliżvilupp u r-rinfurzar tas-Sħubija Strateġika Bireġjonali, għandhom jieħdu sehem fissessjoni tal-Assemblea u tal-korpi tagħha.

Artikolu 6
Osservaturi u mistednin
1.

Dawn li ġejjin għandhom dritt għal status ta' osservatur permanenti:
Il-Fondazzjoni Unjoni Ewropea - Amerika Latina u Karibew (il-Fondazzjoni
UE-ALK)
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l-entitajiet konsultattivi istituzzjonalizzati u l-entitajiet ekonomiċi u
finanzjarji marbuta mas-Sħubija Strateġika Bireġjonali;
il-Parlament Indiġenu u l-Parlament tal-Amażonja;
is-Segretarjat Ġenerali tas-Summits Ibero-Amerikani (SEGIB).
Fuq proposta tal-Bureau, l-Assemblea tista' tirrikonoxxi wkoll l-istatus ta'
osservatur permanenti lill-entitajiet parlamentari reġjonali u lillorganizzazzjonijiet intergovernattivi li jitolbu dan.
2.

L-osservaturi permanenti għandhom dritt jitkellmu f'konformità mal-proċeduri
stabbiliti mill-Presidenza tal-Assemblea.

3.

Barra minn hekk, rappreżentanti oħra tas-soċjetà ċivili jistgħu jassistu bħala
osservaturi għas-sessjonijiet plenarji tal-Assemblea u għal-laqgħat tal-kumitati
permanenti u laqgħat parlamentari oħra u fuq talba approvata mill-Bureau.

4.

Barra minn hekk, il-persuni, l-istituzzjonijiet u l-entitajiet interessati, kif
jiddeċiedi l-Bureau tal-Assemblea, jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Assemblea u
tal-Kumitati tagħha bħala "mistiedna speċjali".

5.

Waqt il-vaganzi tal-Bureau, il-ko-Presidenti, permezz tal-ko-Segretarjati,
għandhom iwettqu l-konsultazzjonijiet meħtieġa sabiex jidentifikaw il-persuni
li għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw fi kwalunkwe korp tal-Assemblea.
Artikolu 7
Sessjonijiet plenarji tal-Assemblea

1.

L-Assemblea, imsejħa mill-ko-Presidenti tagħha, bħala regola ġenerali għandha
tiltaqa' darba fis-sena, u talterna bejn pajjiż tal-Amerika Latina u l-Karibew, u
l-Parlament Ewropew jew Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, bi stedina minn
qabel ta' dan tal-aħħar u bil-qbil tal-awtoritajiet kompetenti tal-Parlament
Ewropew.

2.

Dawn il-laqgħat għandhom isiru preferibbilment fil-pajjiż li jorganizza sSummit UE-CELAC.

3.

Fuq talba tal-Bureau, il-ko-Presidenti jistgħu jsejħu sessjoni plenarja
straordinarja tal-Assemblea.

Artikolu 8
Aġenda
1.

Il-ko-Presidenti għandhom iressqu l-abbozz ta' aġenda tas-sessjoni plenarja
stabbilit mill-Bureau għall-approvazzjoni.

DV\1163861MT.docx

7/26

AP100.520v05-00

MT

2.

Fl-abbozz ta' aġenda ta' kull sessjoni plenarja għandhom jiddaħħlu żewġ
kategoriji ta' suġġetti:
a) ir-rapporti mressqa mill-kumitati permanenti; l-għadd tagħhom m'għandux
ikun ta' aktar minn erba' għal kull sessjoni plenarja. It-tul tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti huwa stabbilit fl-Anness II ta' dawn ir-Regoli
ta' Proċedura;
b) il-kwistjonijiet urġenti, proposti minn kumitat permanenti jew imressqa millBureau stess; dawn il-kwistjonijiet għandhom jiddaħħlu b'eċċezzjoni u ma jistax
ikun hemm aktar minn erbgħa minnhom f'kull sessjoni plenarja.

3.

Delegazzjoni parlamentari jew għoxrin membru minn kull wieħed miż-żewġ
komponenti tal-Assemblea jistgħu jressqu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar
kwistjoni urġenti. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni għandhom ikunu limitati
għal temi urġenti mniżżla fl-aġenda tas-sessjoni u m'għandhomx ikunu itwal
minn 1000 kelma. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni għandhom jitressqu erba'
ġimgħat qabel ma tibda s-sessjoni plenarja li matulha jkunu se jiġu diskussi u
vvutati.

4.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar temi urġenti għandhom jitressqu lillBureau, li għandu jivverifika li kull waħda minnhom tissodisfa l-kundizzjonijiet
stabbiliti fil-paragrafu ta' qabel, hija mniżżla fl-aġenda u hija disponibbli fillingwi ta' ħidma tal-Assemblea. Il-proposti tal-Bureau għandhom jitressqu biex
jiġu approvati mill-Assemblea.

5.

Il-Bureau għandu jgħaddi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar kwistjonijiet
urġenti lill-Kumitat kompetenti għall-informazzjoni.
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Artikolu 9
Presidenza tas-sessjonijiet
1.

Il-ko-Presidenti għandhom jiddeċiedu flimkien l-ordni tal-presidenza tassessjoni tal-Assemblea.

2.

Il-President tas-sessjoni għandu jiftaħ, jaġġorna u jagħlaq is-sessjonijiet;
għandu jiżgura li r-Regoli ta' Proċedura jiġu osservati, iżomm l-ordni, jgħaddi
l-kelma, jillimita l-ħin tal-kelliema, iressaq il-kwistjonijiet għall-votazzjoni,
iħabbar ir-riżultat tal-votazzjonijiet u jiddikjara s-sessjonijiet magħluqa. Bi qbil
mal-Membri tal-Bureau għandu jiddeċiedi dwar kwistjonijiet li jitfaċċaw fissessjonijiet u li ma kinux previsti f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

3.

Il-President tas-sessjoni jista' jitkellem biss f'dibattitu biex jippreżenta s-suġġett
u biex jitlob li wieħed jirritorna għas-suġġett; jekk ikun jixtieq jieħu sehem fiddibattitu, m'għandux jibqa' jippresiedi.

4.

Iż-żewġ ko-Presidenti għandhom jiġu ssostitwiti minn Viċi President filPresidenza tal-Assemblea.

Artikolu 10
Kworum
1.

Il-kworum tal-Assemblea jintlaħaq meta jiltaqgħu 50 membru tagħha, li
minnhom 25 ikunu ġejjin mill-komponent Latino-Amerikan u 25 millParlament Ewropew.

2.

Kull votazzjoni tkun valida irrispettivament min-numru ta' votanti, għajr jekk
qabel il-votazzjoni, il-President tas-sessjoni, fuq talba minn qabel ta' mill-anqas
għoxrin Membru preżenti, jiddikjara li ma ntlaħaqx il-kworum. Jekk ma jkunx
hemmx kworum, il-votazzjoni titniżżel fl-aġenda tas-sessjoni li jmiss.

3.

Jekk ikunu preżenti inqas minn għoxrin membru, il-President jista' jiddikjara li
ma ntlaħaqx il-kworum.
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Artikolu 11
Ordni tal-postijiet
Il-membri għandhom jokkupaw is-siġġijiet tagħhom f'ordni alfabetiku. Għarrappreżentanti tal-Parlament Ewropew dan huwa stabbilit skont kunjomhom fil-grupp
tagħhom mill-ikbar għall-iżgħar u, għar-rappreżentanti tal-komponent LatinoAmerikan, minħabba n-nuqqas ta' organizzazzjoni fi gruppi politiċi, skont kunjomhom
u skont l-isem tad-delegazzjoni parlamentari tagħhom.

Artikolu 12
Lingwi uffiċjali u lingwi ta' ħidma
1.

Il-lingwi uffiċjali tal-Assemblea għandhom ikunu l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea. Il-lingwi ta' ħidma għandhom ikunu l-Ispanjol, il-Portugiż, il-Franċiż,
l-Ingliż u l-Ġermaniż.

2.

Il-Parlament li jkun qed jorganizza l-laqgħa għandu jagħmel id-dokumenti ta'
ħidma disponibbli għall-membri tal-Assemblea bil-lingwi ta' ħidma tagħha.

3.

Bħala regola ġenerali, u sa fejn hu possibbli, il-membri kollha jistgħu
jintervjenu fid-dibattiti tal-Assemblea b'waħda mil-lingwi uffiċjali tagħha. Ittaħditiet għandhom ikunu interpretati bil-lingwi ta' ħidma biss, mingħajr
preġudizzju għall-possibilitajiet previsti fl-Artikolu 27(5) u (6) ta' dawn irRegoli ta' Proċedura meta l-laqgħat tal-Assemblea jsiru fil-Parlament Ewropew.

4.

Il-laqgħat tal-Kumitati Parlamentari u, meta jkun xieraq, tal-gruppi ta' ħidma u
ta' smigħ, għandhom isiru bil-lingwi ta' ħidma, mingħajr ħsara għallpossibilitajiet previsti fl-Artikolu 27(5) u (6) ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

5.

It-testi adottati mill-Assemblea għandhom jiġu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali
kollha tal-Assemblea.
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Artikolu 13
In-natura pubblika tad-dibattiti
Is-sessjonijiet plenarji tal-Assemblea għandhom ikunu pubbliċi, għajr jekk hija stess
tiddeċiedi mod ieħor.
Artikolu 14
Dritt li persuna titkellem
1.

Il-membri tal-Assemblea jistgħu jitkellmu bl-awtorizzazzjoni minn qabel talPresident tas-sessjoni.

2.

Ir-rappreżentanti tas-Summit UE-CELAC, tal-Kunsill tal-Ministri, talKummissjoni Ewropea, u tad-diversi Gruppi u Konferenzi Ministerjali
għandhom jinstemgħu fuq talba tagħhom.

3.

Jekk kelliem jitbiegħed mis-suġġett, il-President għandu jara li dan jirritorna
għas-suġġett. Jekk il-kelliem jippersisti, il-President jista' ma jħallihx jitkellem
għal tul ta' żmien li jqis xieraq.

4.

Fid-dibattiti u s-sessjonijiet, il-membri tal-Assemblea għandhom joqogħdu lura
milli jadottaw lingwaġġ u/jew imġiba diffamatorji, razzisti jew ksenofobiċi, jew
li jiftħu banners jew posters jew li jfixklu l-ordni tas-sessjoni bi kwalunkwe mod
ieħor.

Artikolu 15
Dritt tal-vot u modalitajiet ta' votazzjoni
1.

Kull membru bi dritt tal-vot għandu jkollu vot personali u mhux trasferibbli.

2.

L-Assemblea ġeneralment għandha tivvota b'turija tal-idejn. Jekk ir-riżultat talvotazzjoni b'turija tal-idejn ikun dubjuż, l-Assemblea għandha tiġi mistiedna
tivvota bl-użu ta' tesseri tal-kulur jew, meta jkun possibbli, b' votazzjoni
elettronika.

3.

B'talba bil-miktub ta' mill-inqas 15-il membru mressqa qabel is-18.00 talġurnata ta' qabel jum il-votazzjoni, l-Assemblea tista' tiddeċiedi li titlob
votazzjoni sigrieta.

4.

Bħala regola ġenerali, biex tkun adottata deċiżjoni, din għandha tikseb ilmaġġoranza tal-voti tal-Assemblea. Eċċezzjonalment, jekk mill-inqas 15-il
Membru minn tal-inqas 2 gruppi politiċi tal-PE jew minn 2 delegazzjonijiet talkomponent Latino-Amerikan jitolbu, qabel il-bidu tal-votazzjoni, votazzjoni
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separata skont ir-rappreżentanti, trid issir votazzjoni li fiha r-rappreżentanti talkomponent Latino-Amerikan u r-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew
jivvutaw separatament iżda fl-istess ħin. F'dak il-każ, id-deċiżjoni mressqa
għall-votazzjoni għandha titqies adottata biss jekk tikseb il-maġġoranza tal-voti
mitfugħa kemm mir-rappreżentanti tal-komponent Latino-Amerikan kif ukoll
mir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew li jieħdu sehem fil-votazzjoni.
5.

F'każ ta' għadd indaqs ta' voti, il-mozzjoni m'għandhiex tiġi adottata, iżda tista'
titressaq mill-ġdid fis-sessjoni suċċessiva tal-Assemblea.

Artikolu 16
Riżoluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-Assemblea
1.

L-Assemblea tista' tadotta riżoluzzjonijiet u tressaq rakkomandazzjonijiet
indirizzati lis-Summit UE-CELAC u lill-istituzzjonijiet, korpi u gruppi u
konferenzi Ministerjali ddedikati għall-iżvilupp tas-Sħubija, fi kwistjonijiet
dwar id-diversi ambiti tas-Sħubija Bireġjonali.

2.

L-Assemblea għandha tivvota dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi firrapporti mressqa mill-Kumitati permanenti, f' konformità mal-Artikolu 8.

3.

Jekk ikun meħtieġ, l-Assemblea għandha tivvota dwar il-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni dwar kwistjonijiet urġenti, f' konformità mal-Artikolu 8(4).

4.

Jekk ikun meħtieġ, il-President għandu jitlob lill-awturi tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni dwar kwistjonijiet urġenti simili biex ifasslu mozzjoni għal
riżoluzzjoni konġunta. Wara d-dibattitu, l-Assemblea għandha l-ewwel tivvota
għal kull waħda mill-proposti msemmija u għall-emendi tagħhom. Ladarba
titressaq riżoluzzjoni konġunta, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni l-oħra mressqa
dwar l-istess suġġett mill-istess awturi għandhom jaqgħu. Barra minn hekk, ladozzjoni ta' riżoluzzjoni konġunta għandha twaqqa' t-testi l-oħra dwar l-istess
suġġett. F'każ li ma tiġi adottata ebda riżoluzzjoni konġunta għandhom jiġu
vvutati l-bqija tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, fl-ordni tat-tressiq tagħhom.

5.

Ir-riżoluzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Assemblea għandhom
jingħataw lis-Summit UE-CELAC, lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill talMinistri, lill-Grupp ta' Uffiċjali ta' Livell Għoli u lill-bqija tal-partijiet
interessati. Il-Presidenza fil-kariga tas-Summit, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill
tal-Ministri għandha tinforma dwar is-segwitu li ngħata lir-riżoluzzjonijiet
adottati fis-sessjoni tal-Assemblea li jmiss.

Artikolu 17
Messaġġi lis-Summit UE-CELAC
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Il-ko-Presidenti tal-Assemblea għandhom iressqu lill-Bureau Abbozz ta' Messaġġ
għas-Summit, imfassal fil-parti l-kbira abbażi tar-riżoluzzjonijiet u rrakkomandazzjonijiet adottati mill-Assemblea. Jekk ikun meħtieġ, huma għandhom
jagħmlu dan ukoll fuq il-bażi ta' pożizzjonijiet oħra li jesprimu l-opinjoni talmaġġoranza ta' kull wieħed miż-żewġ komponenti tal-Bureau. Wara li l-Bureau
jiddiskutih u japprovah, il-Messaġġ għandu jiġi mgħoddi lill-istituzzjonijiet
kompetenti korrispondenti.
Artikolu 18
Dikjarazzjonijiet
Il-ko-Presidenti jistgħu jxandru, b'mod konġunt u urġenti, u meta jkun possibbli wara
konsultazzjoni minn qabel mal-Membri tal-Bureau, dikjarazzjonijiet dwar kull
kwistjoni ta' interess għas-Sħubija Strateġika Bireġjonali, kif ukoll fil-każijiet ta'
emerġenzi naturali, kriżijiet jew konflitti li jinħolqu, li fihom titqies utli jew tinħass ilħtieġa li ssir sejħa istituzzjonali urġenti għall-ordni u n-negozjati politiċi bejn ilpartijiet, jew għas-solidarjetà mal-persuni u l-pajjiżi milquta. Malli tixxandar idDikjarazzjoni, li għandha tissejjes fuq ir-riżoluzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet
adottati mill-Assemblea, jekk jeżistu, il-ko-Presidenti għandhom javżaw lill-Bureau
biex jiġu diskussi u, malli jkun possibbli, lill-Membri kollha tal-Assemblea.

Artikolu 19
Emendi
1.

L-emendi tat-testi diskussi fis-sessjoni plenarja għandhom jitressqu minn millinqas ħmistax-il Membru tal-Assemblea. L-emendi għandhom jirreferu għattest li jkunu qed jippruvaw jemendaw u għandhom jitressqu bil-miktub. Iżżewġ komponenti tal-Assemblea għandhom jippreżentaw l-emendi permezz
tal-ko-Segretarjati rispettivi tagħhom, li għandhom jiċċertifikaw ilformalitajiet relatati mat-tressiq u l-membru jew membri li jkunu qed
iressquhom u/jew jappoġġawhom. Dment li l-iskadenzi stabbiliti jkunu
rispettati, dawk iċ-ċertifikazzjonijiet għandhom iservu biex jikkonfermaw li lemendi tressqu kif jixraq.

2.

Jekk ikun meħtieġ, il-President għandu jiddeċiedi dwar l-ammissibbiltà talemendi abbażi tad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura. Ebda
emenda m'għandha tkun ammissibbli jekk:
a)

il-kontenut tagħha ma jkunx relatat b'mod dirett mat-test li tipproponi li
temenda jew ma jikkorrispondix man-natura tal-ħidma ta' Assemblea
Konġunta Bireġjonali;

b)

tħassar jew tissostitwixxi t-test kollu;
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c)

tkun temenda iżjed minn wieħed mill-artikoli jew paragrafi individwali
tat-test li għalih tirreferi bl-eċċezzjoni ta' emendi ta' kompromess u
emendi li jfittxu li jagħmlu tibdil identiku f'xi espressjonijiet partikolari
fit-test kollu;

d)

tinvolvi biss l-iżgurar tal-korrettezza lingwistika jew il-konsistenza
terminoloġika tat-test bil-lingwa tal-emenda, f'liema każ il-President
għandu jfittex soluzzjoni lingwistika xierqa mal-partijiet interessati.

3.

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi għandha titħabbar fil-bidu tas-sessjoni
plenarja.

4.

Matul il-votazzjoni, l-emendi għandu jkollhom prijorità fuq it-test li jirreferu
għalih, u jiġu vvotati qablu.

5.

6.

a)

Meta jitressqu għall-votazzjoni emendi ta' kompromess, dawn
għandhom jingħataw prijorità fil-votazzjoni.

b)

Emendi ta' kompromess tfisser dawk l-emendi li jirreferu għal partijiet
mit-test li kienu s-suġġett ta' emenda qabel ma ġiet finalizzata liskadenza għat-tressiq tal-emendi.

c)

Votazzjoni maqsuma m'għandhiex tkun possibbli fil-każ ta' emenda ta'
kompromess.

d)

Emendi milquta minn emenda ta' kompromess jaqgħu jekk l-emenda ta'
kompromess tiġi adottata, iżda għandu jittieħed vot fuqhom jekk lemenda ta' kompromess tiġi miċħuda.

e)

L-emendi mhux milquta minn emenda ta' kompromess, u li ma
jikkontradixxux it-test tal-emenda ta' kompromess, jistgħu jiġu vvutati
fuq bażi supplimentari.

f)

Il-Korapporteurs tal-kumitati kkonċernati jistgħu jippreżentaw emendi
ta' kompromess.

Meta jkun hemm mill-inqas żewġ emendi dwar l-istess parti tat-test, l-ewwel
għandha titressaq għall-votazzjoni dik l-emenda li bil-kontenut tagħha
titbiegħed l-aktar tat-test oriġinali. Fejn ikun hemm dubju dwar il-prijorità, ilpresident għandu jiddeċiedi. Jekk l-emendi kollha jiġu miċħuda, it-test oriġinali
għandu jitqies bħala adottat. Jistgħu biss jitqiesu l-emendi orali li jikkoreġu
żbalji materjali jew lingwistiċi. L-emendi orali l-oħra kollha għandhom jiġu
trattati bid-diskrezzjoni tal-Assemblea. Emenda orali m'għandhiex tiġi
kkunsidrata jekk jopponuha għaxar Membri bil-wieqfa.
a)

Mill-inqas 15-il Membru tal-Assemblea jistgħu jitolbu votazzjoni
maqsuma meta t-test ikun jinkludi diversi dispożizzjonijiet, meta jirreferi
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għal diversi kwistjonijiet jew meta jista' jinqasam f'diversi partijiet li
jkollhom tifsira jew valur normattiv proprji.
b)

L-istess għadd ta' membri jistgħu jitolbu votazzjoni separata ta' paragrafu
jew subparagrafu speċifiku.

c)

Kwalunkwe waħda miż-żewġ talbiet trid tiġi ppreżentata mhux aktar tard
minn lejlet il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-President jistabbilixxi skadenza
differenti. Il-President għandu jiddeċiedi fuq it-talba.
Artikolu 20
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub

1.

Kull Membru tal-Assemblea jista' jagħmel mistoqsijiet u jitlob tweġiba bilmiktub lill-awtoritajiet ministerjali tal-proċessi ta' integrazzjoni reġjonali flAmerika Latina, lill-Presidenza fil-kariga tas-Summit, lill-Kunsill tal-Ministri
tal-Unjoni Ewropea jew lill-Kummissjoni Ewropea.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom imorru bil-miktub għall-Bureau li, f'każ li
jikkunsidrahom ammissibbli, għandu jagħtihom lill-awtoritajiet korrispondenti
billi jitlob b'mod ċar li jwieġbu bil-miktub fi żmien xahrejn mid-data meta lmistoqsija tkun tressqet.

2.

Il-Parlament Ewropew għandu jippubblika l-mistoqsija u t-tweġiba f'Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u l-Parlamenti reġjonali ta' integrazzjoni flAmerika Latina u l-Karibew għandhom jagħmlu dan bil-mod uffiċjali li kull
wieħed minnhom iqis li jkun xieraq.
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Artikolu 21
Mistoqsijiet għal tweġiba orali
1.

F'kull sessjoni għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-awtoritajiet
ministerjali tal-proċessi ta' integrazzjoni reġjonali fl-Amerika Latina, lillPresidenza fil-kariga tas-Summit, lill-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u
lill-Kummissjoni Ewropea, fil-ħin li jiddeċiedi l-Bureau, b'tali mod li tkun
żgurata l-preżenza tal-awtoritajiet msemmija fl-ogħla livell.

2.

Kull membru tal-Assemblea jista' jressaq mistoqsija għal tweġiba orali waħda
biss. Fil-każ tal-mistoqsijiet iffirmati minn bosta membri, membru wieħed biss
jingħata d-dritt li jitkellem sabiex iressaqha bil-fomm. Il-mistoqsijiet, li
m'għandhomx jaqbżu l-100 kelma, għandhom jingħataw bil-miktub lill-Bureau
sal-iskadenza ffissata minnu. Hija responsabilità tal-Bureau li jiddeċiedi dwar lammissibilità tagħhom, li ma tistax tkun iddikjarata għall-mistoqsijiet marbuta
ma' suġġetti li diġà huma inklużi fl-aġenda biex jiġu diskussi. Il-mistoqsijiet
ikkunsidrati ammissibbli għandhom jingħataw lill-awtoritajiet korrispondenti.
Il-ko-Presidenti għandhom jiddeċiedu l-ordni li fih se jkunu trattati lmistoqsijiet orali u l-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu infurmati biddeċiżjoni tagħhom.

3.

L-Assemblea m'għandhiex tiddedika aktar minn sagħtejn f'kull sessjoni għalleżami tal-mistoqsijiet għal tweġiba orali. Il-mistoqsijiet li ma jistgħux jingħataw
tweġiba minħabba n-nuqqas ta' ħin għandhom jirċievu tweġiba bil-miktub,
sakemm l-awturi tagħhom ma jirtirawhomx. Mistoqsija orali ma tistax tingħata
tweġiba jekk l-awtur tagħha ma jkunx preżenti.

4.

L-awtoritajiet ministerjali tal-proċessi ta' integrazzjoni reġjonali fl-Amerika
Latina, il-Presidenza fil-kariga tas-Summit, il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jintalbu li jwieġbu fil-qosor
għall-mistoqsijiet. Fuq talba ta' mill-inqas għoxrin membru tal-Assemblea, ittweġiba tista' tkun segwita minn dibattitu li l-President għandu jiffissa l-ħin
għalih.
Artikolu 22
Talba ta' opinjoni lill-Assemblea

Fuq talba tas-Summit UE-CELAC, il-Konferenzi Ministerjali, il-Kummissjoni
Ewropea jew istituzzjonijiet oħra ta' integrazzjoni bireġjonali, l-Assemblea tista' toħroġ
rapporti u proposti ta' adozzjoni ta' miżuri konkreti dwar id-diversi ambiti tas-Sħubija
Strateġika. F'dawn il-każijiet, din il-petizzjoni għandha tingħata lill-Bureau, li flimkien
ma' rakkomandazzjoni, għandu jressaqha lill-Assemblea.
Artikolu 23
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Kumitati Parlamentari permanenti
1.

Sabiex teżamina l-aspetti konkreti tas-Sħubija Strateġika Bireġjonali aktar fiddettall, l-Assemblea għandha twaqqaf l-erba' Kumitati Parlamentari permanenti
li ġejjin:
Kumitat għall-Affarijiet Politiċi, is-Sigurtà u d-Drittijiet tal-Bniedem.
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi, Finanzjarji u Kummerċjali.
Kumitat għall-Affarijiet Soċjali, iż-Żgħażagħ u t-Tfal, l-Iskambji bejn ilBnedmin, l-Edukazzjoni u l-Kultura.
Kumitat għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent, il-Politika tal-Enerġija, irRiċerka, l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija.

2.

F'konformità mal-funzjonament ġenerali tal-Assemblea, il-Kumitati
Parlamentari permanenti għandhom ikunu magħmula minn membri talAssemblea Parlamentari, f'konformità mal-Artikolu 2, u għandhom jaħdmu
b'mod strettament ugwali.

3.

Il-Kumitati Parlamentari permanenti għandu jkollhom Regoli ta' Proċedura
approvati mill-Assemblea fuq proposta tal-Bureau, regoli li huma annessi ma'
dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 24
Kumitati temporanji u kumitati ta' segwitu
Fuq proposta tal-Bureau, l-Assemblea tista' tistabbilixxi Kumitati temporanji u ta'
segwitu fi kwalunkwe waqt, filwaqt li tistabbilixxi r-responsabilitajiet tagħhom, ilkompożizzjoni u l-mandat tagħhom meta tadotta d-deċiżjoni li tistabbilixxihom. Żewġ
Kumitati biss ta' dan it-tip jistgħu jaħdmu fl-istess ħin. Il-Kumitati ta' segwitu
għandhom iwettqu l-ħidma tagħhom fi żmien sena.

Artikolu 25
Gruppi ta' ħidma, osservazzjoni tal-elezzjonijiet u seduti ta' smigħ
1.

Fuq proposta tal-Bureau jew ta' Kumitat permanenti, il-Bureau jista' jiddeċiedi
li jistabbilixxi gruppi ta' ħidma dwar aspett speċifiku tas-Sħubija Strateġika jew
li jibgħat missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni jew ta' studju, fil-limiti tal-baġit,
lejn pajjiżi Latino-Amerikani jew tal-Unjoni Ewropea jew f'organizzazzjonijiet
internazzjonali. Fiż-żewġ każijiet, il-Bureau għandu jiddeċiedi dwar lorganizzazzjoni, il-kompetenzi u l-kompożizzjoni tagħhom. Dawn il-gruppi
jistgħu jiġu inkarigati jfasslu rapporti u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni jew
rakkomandazzjoni indirizzati lill-Assemblea.
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2.

Barra minn hekk, fuq proposta tal-Bureau, l-Assemblea tista' tiddeċiedi li
tibgħat delegazzjonijiet ta' osservazzjoni fl-elezzjonijiet Presidenzjali,
Parlamentari u/jew referendi, fuq stedina tal-pajjiżi ikkonċernati u sakemm issigurtà tkun assigurata. F'każijiet urġenti, il-Bureau jista' jiddeċiedi waħdu li
jibgħat lil dan it-tip ta' delegazzjonijiet.

3.

Bl-għan li tikseb aktar komprensjoni bejn il-popli tal-Unjoni Ewropea u talAmerika Latina u l-Karibew, u li tqajjem kuxjenza pubblika fiż-żewġ reġjuni
dwar kwistjonijiet marbuta mas-Sħubija Strateġika, l-Assemblea tista'
torganizza seduti ta' smigħ b' mod regolari. Dawn għandhom jiġu organizzati
taħt ir-responsabilità tal-Bureau u għandhom jiġu mistiedna persuni li jistgħu
jinfurmaw lill-Assemblea dwar ir-realtajiet politiċi, ekonomiċi, soċjali u
kulturali ta' tħassib.

Artikolu 26
Relazzjonijiet mal-Kumitati Parlamentari Konġunti
1.

L-Assemblea għandha tistieden lill-Kumitati Parlamentari Konġunti biex ikunu
involuti f'xogħolha fil-Ftehimiet ta' Sħubija fis-seħħ, u ma' dawk l-oħra li se
jinħolqu sussegwentement.

2.

Din l-istedina tista' tinkludi b'mod partikolari l-laqgħa tal-Kumitati Parlamentari
Konġunti li jeżistu matul is-sessjoni plenarja tal-Assemblea.

3.

Il-kompożizzjoni tal-Kumitati Parlamentari konġunti hija dik li tirriżulta millFtehimiet ta' Sħubija korrispondenti u mill-atti kostitwenti tagħhom stess.
Membri tal-Kumitati Parlamentari konġunti li diġà twaqqfu jistgħu wkoll jieħdu
sehem fl-Assemblea skont dak li hu previst fl-Artikolu 2 ta' dawn ir-Regoli ta'
Proċedura.

Artikolu 27
Finanzjament tal-ispejjeż ta' organizzazzjoni, parteċipazzjoni,
interpretazzjoni u traduzzjoni
1.

Il-Parlament li jorganizza s-sessjonijiet tal-Assemblea, laqgħa tal-Bureau, jew
laqgħa tal-Kumitati jew tal-gruppi ta' ħidma għandu jiżgura l-kundizzjonijiet
materjali tal-organizzazzjoni tas-sessjoni jew laqgħa msemmija.

2.

Fuq proposta tal-Bureau, l-Assemblea tista' tiddeċiedi dwar il-ħtieġa ta'
kontribuzzjoni finanzjarja eventwali mill-bqija tal-Parlamenti Membri talAssemblea biex ikopru n-nefqa għall-organizzazzjoni ta' sessjonijiet talAssemblea jew laqgħa ta' Kumitat jew Grupp ta' Ħidma.
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3.

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u tat-trasport lokali ta' kull
parteċipant għandhom jitħallsu mill-Istituzzjoni ta' oriġini tagħhom.
Madankollu, għal raġunijiet prattiċi, ta' reċiproċità u ta' kortesija, il-Parlament
li jorganizza l-avveniment konċernat jista', jekk jixtieq, joffri t-trasport lokali
relatat mal-avveniment lill-bqija tal-parteċipanti.

4.

L-organizzazzjoni tal-interpretazzjoni bil-lingwi ta' ħidma tal-Assemblea
għandhom u l-ispejjeż korrispondenti għandhom jiġu vvutati mill-Parlamenti
kollha li qed jieħdu sehem, bil-kundizzjonijiet stipulati fiż-żewġ paragrafi li
ġejjin.

5.

Minħabba d-diversità lingwistika tagħha, meta sessjoni tal-Assemblea, laqgħa
tal-Bureau, jew laqgħa tal-Kumitati jew Grupp ta' Ħidma ssir fil-postijiet ta'
ħidma tas-soltu tal-Parlament Ewropew, dan tal-aħħar għandu jipprovdi wkoll
servizzi ta' interpretazzjoni bil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, skont ilħtieġa ta' kull laqgħa. Il-konfermi tal-attendenza għandhom isiru minn tal-inqas
tliet ġimgħat qabel.

6.

Minħabba d-diversità lingwistika tagħhom, meta sessjonijiet tal-Assemblea,
laqgħat tal-Bureau, tal-Kumitati jew ta' Grupp ta' ħidma jsiru barra mill-postijiet
ta' ħidma tas-soltu tal-Parlament Ewropew, dan tal-aħħar għandu jipprovdi linterpretazzjoni bil-lingwi ta' ħidma tal-Assemblea biss u, bil-lingwi uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea li jkunu se jintużaw minn minimu ta' għaxar Membri talPE li jkunu kkonfermaw l-attendenza tagħhom minn tal-inqas sitt ġimgħat
qabel.

7.

In-nefqa għat-traduzzjoni tad-dokumenti uffiċjali adottati mill-Assemblea billingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandha titħallas mill-Parlament Ewropew.
Minħabba d-diversità lingwistika tagħha, l-Istituzzjoni msemmija għandha
tieħu r-responsabilità, minbarra tat-traduzzjoni, anki tad-dokumenti li jkunu
saru waqt it-tħejjija jew matul il-laqgħat tal-Assemblea u tal-korpi tagħha billingwi ta' ħidma tagħha stess.
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Artikolu 28
Segretarjat
1.

Għat-tħejjija, l-iżvolġiment pożittiv u l-kontroll tal-ħidma tagħhom, il-Bureau u
l-korpi l-oħra tal-Assemblea għandhom jiġu megħjuna minn Segretarjat
magħmul minn uffiċjali miż-żewġ komponenti tal-Assemblea.

2.

Ir-rimunerazzjoni u spejjeż oħra tal-persunal tas-Segretarjat għandhom jitħallsu
mill-Parlamenti ta' oriġini rispettivi tagħhom.

3.

Il-Parlament li jospita sessjoni tal-Assemblea jew laqgħa ta' wieħed millkumitati tiegħu għandu jipprovdi l-għajnuna tiegħu għall-organizzazzjoni ta'
dawn il-laqgħat.

Artikolu 29
Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
Il-President, jew fuq talba tiegħu, il-Bureau, għandu jirregola l-kwistjonijiet dwar linterpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 30
Interventi dwar l-applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
1.

Kull membru jista' jagħmel interpellanza rigward punt ta' ordni jew biex iressaq
mozzjoni ta' proċedura. F'dak il-każ, għandu jingħata prijorità biex jintervjeni,
għal mhux aktar minn żewġ minuti, biex jispjega l-intervent jew il-mozzjoni ta'
proċedura tiegħu.

2.

Jekk Membru jitlob li jintervjeni biex jopponi mozzjoni, il-President għandu
jippermettilu li jagħmel intervent ta' mhux aktar minn żewġ minuti.

3.

M'għandhomx jinstemgħu kelliema oħra.

4.

Il-President għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu dwar l-interpellanza jew ilmozzjoni ta' proċedura. Hu jista' jikkonsulta lill-Bureau minn qabel.
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Artikolu 31
Reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura
1.

Kull emenda tar-Regoli ta' Proċedura għandha tkun deċiża mill-Assemblea fuq
il-bażi tal-proposti tal-Bureau.

2.

L-emendi proposti għandhom jiġu adottati minn maġġoranza kwalifikata ta'
żewġ terzi tal-Membri preżenti.

3.

Jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor meta jittieħed il-vot, l-emendi għal dawn
ir-Regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni wara li jiġu
adottati.
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ANNESS I:

Kompetenzi, responsabilitajiet, kompożizzjoni u proċeduri talKumitati permanenti

Artikolu 1
Għandu jkun hemm erba' kumitati parlamentari permanenti, bil-kompetenzi u rresponsabbiltajiet li ġejjin:
I.

KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET POLITIĊI, IS-SIGURTÀ U DDRITTIJIET TAL-BNIEDEM

Dan il-kumitat għandu jkun responsabbli għall-kwistjonijiet li ġejjin:
1.

id-djalogu politiku u l-politika esterna u ta' sigurtà, kif ukoll il-politiki favur ilpaċi, il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-konflitti;

2.

ir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet Ewro-Latino-Amerikani ta' integrazzjoni
(inklużi s-Summit UE-CELAC, il-Konferenzi Ministerjali, il-Fondazzjoni UEALK, il-Kunsill tal-Ministri u l-Kummissjoni Ewropea), mal-istituzzjonijiet u
l-korpi tan-Nazzjonijiet Uniti, mas-Segretarjat Ġenerali tas-Summits IberoAmerikani u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u assemblej Parlamentari
oħra għall-kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompetenzi tiegħu;

3.

il-paċi, il-governanza, l-istituzzjonijiet demokratiċi u r-rwol tal-partiti politiċi;

4.

ir-rispett, il-promozzjoni u d-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji
demokratiċi u l-governanza tajba.

Dan il-kumitat għandu jikkoordina wkoll l-azzjoni tal-Gruppi ta' Ħidma f'missjonijiet
ta' informazzjoni u studju, kif ukoll id-delegazzjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet
mibgħuta f'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Assemblea.
KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET EKONOMIĊI, FINANZJARJI U
KUMMERĊJALI
Dan il-kumitat għandu jkun responsabbli għall-kwistjonijiet li ġejjin:
1.

il-monitoraġġ tar-relazzjonijiet ekonomiċi, finanzjarji u kummerċjali bejn issħab, ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet reġjonali;

2.

ir-relazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti (u
speċifikament mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ) u malorganizzazzjonijiet li jippromwovu l-integrazzjoni ekonomika u kummerċjali
fuq livell reġjonali;
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3.

il-miżuri tekniċi ta' armonizzazzjoni jew ta' standardizzazzjoni fis-setturi
koperti minn strumenti legali internazzjonali;

4.

il-kwistjonijiet dwar l-iffinanzjar tas-Sħubija, inkluż is-segwitu talimplimentazzjoni tal-Faċilità tal-Amerika Latina tal-Bank Ewropew talInvestiment u strumenti u mekkaniżmi oħra tal-istess tip;

III.

KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET SOĊJALI, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ U TTFAL, L-ISKAMBJI BEJN IL-BNEDMIN, L-EDUKAZZJONI U LKULTURA

Dan il-kumitat għandu jkun responsabbli għall-kwistjonijiet li ġejjin:
1.

l-iżvilupp soċjali u tal-bniedem, kif ukoll l-infrastrutturi u s-servizzi soċjali, inklużi
l-kwistjonijiet tas-saħħa, l-inklużjoni soċjali u l-inklużjoni diġitali;

2.

il-promozzjoni u d-difiża tad-drittijiet tat-tfal u kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ;

3.

il-migrazzjoni u l-iskambji bejn il-bnedmin;

4.

il-kooperazzjoni għall-iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u lKaribew;

5.

il-kooperazzjoni fl-oqsma tal-kultura u l-edukazzjoni u r-relazzjonijiet malorganizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet internazzjonali kompetenti;

6.

il-kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

IV.

KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI, L-AMBJENT, ILPOLITIKA TAL-ENERĠIJA, IR-RIĊERKA, L-INNOVAZZJONI U TTEKNOLOĠIJA

Dan il-kumitat għandu jkun responsabbli għall-kwistjonijiet li ġejjin:
1.

l-iżvilupp sostenibbli u r-riżorsi naturali;

2.

il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u l-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tiegħu;

3.

l-enerġija, is-sigurtà enerġetika, l-effiċjenza enerġetika u n-netwerks intelliġenti;

4.

il-prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem;

5.

ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku.

DV\1163861MT.docx

23/26

AP100.520v05-00

MT

6.

il-miżuri ta' armonizzazzjoni jew normalizzazzjoni meħtieġ għallimplimentazzjoni tal-politiki bireġjonali fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli, lenerġija, ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku.

7.

is-segwitu tal-inizjattivi u l-proġetti ta' kooperazzjoni bireġjonali favur l-iżvilupp
sostenibbli, ir-riċerka, l-innovazzjoni, u l-iżvilupp teknoloġiku, b'enfasi partikolari
fuq it-teknoloġiji l-ġodda għall-iżvilupp sostenibbli.
Artikolu 2

1.

Kull membru tal-Assemblea għandu jkollu dritt li jkun membru ta' wieħed millkumitati permanenti.

2.

Kull wieħed mill-ewwel tliet Kumitati permanenti għandu jkollu mhux iktar
minn 40 Membru, filwaqt li r-raba' wieħed għandu jkollu mhux aktar minn 30
Membru. Il-kumitati għandhom ikunu komposti minn numru indaqs ta' Membri
tal-Parlament Ewropew, min-naħa waħda, u min-naħa Latino-Amerikana, minn
Membri tal-parlamenti ta' integrazzjoni Latino-Amerikani (Parlatino,
Parlandino, Parlacen u Parlasur) u mill-Kumitati Parlamentari Konġunti talMessiku u ċ-Ċilì, maħtura skont il-proċedura stabbilita minn kull Parlament,
b'mod li sa fejn hu possibbli ikun jirrifletti d-distribuzzjoni tad-diversi gruppi
politiċi u delegazzjonijiet rappreżentati, rispettivament, fil-Parlament Ewropew
u fil-komponent Latino-Amerikan.

3.

Ħlief jekk kumitat jiddeċiedi mod ieħor, il-laqgħat kollha għandhom ikunu
pubbliċi.
Artikolu 3

1.

Sa fejn hu possibbli, il-kompożizzjoni tal-Kumitati għandha tirrifletti lkompożizzjoni tal-Assemblea.

2.

Il-kumitati għandhom jagħżlu Bureau minn fost il-membri tagħhom żewġ koPresidenti tal-istess status u minn erba' ko-Viċi Presidenti kollha mqassma
indaqs bejniethom li t-tul tal-mandat u l-proċedura tal-ħatra tagħhom tiġi
stabbilita minn kull komponent.

3.

Il-ko-Presidenti għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-ordni li biha jippresiedu
s-sessjoni tal-Kumitat.

4.

Il-kumitati jistgħu jaħtru rapporteurs biex jistudjaw kwistjonijiet speċifiċi li
jagħmlu parti mill-qasam tal-kompetenzi tagħhom, kif ukoll biex ifasslu rrapporti li għandhom jitressqu lill-Assemblea, bl-awtorizzazzjoni minn qabel
tal-Bureau, f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura.
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5.

Il-kumitati permanenti jistgħu jeżaminaw punti oħra tal-aġenda mingħajr
rapport u għandhom javżaw bil-miktub lill-Bureau li dawn il-punti jkunu ġew
eżaminati.

6.

Il-kumitati għandhom jagħtu rendikont tal-attivitajiet tagħhom lill-Assemblea.

Artikolu 4
1.

Il-kumitati għandhom jiltaqgħu meta jissejħu mill-ko-Presidenti tagħhom, u
għandhom jagħmlu mill-inqas żewġ laqgħat f'sena, li waħda minnhom għandha
ssir matul is-sessjoni plenarja tal-Assemblea.

2.

Kwalunkwe membru jista' jressaq emendi sabiex jiġu eżaminati fil-kumitat. Iżżewġ komponenti tal-Assemblea għandhom jippreżentaw l-emendi permezz
tal-ko-Segretarjati rispettivi tagħhom, li għandhom jiċċertifikaw ilformalitajiet relatati mat-tressiq u l-membru jew membri li jkunu qed
iressquhom u/jew jappoġġawhom. Dment li l-iskadenzi stabbiliti jkunu
rispettati, dawk iċ-ċertifikazzjonijiet għandhom iservu biex jikkonfermaw li lemendi tressqu kif jixraq.

3.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-proċedura, l-Artikoli 6, 9, 10, 14, 15 u 19 tarRegoli ta' Proċedura tal-Assemblea għandhom japplikaw mutatis mutandis
għal-laqgħat tal-kumitat. B'mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 10,
paragrafi 1, 2 u 3 (kworum), l-għadd ta' membri fil-kumitat huwa 17 (u 9 għall
kull komponent) (paragrafu 1) u ta' 8 (u 4 għal kull komponent) (paragrafi 2 u
3). Rigward il-paragrafu 3 (votazzjoni sigrieta) tal-Artikolu 15, l-għadd ta'
membri fil-kumitat huwa 5. Rigward il-paragrafu 4 tal-Artikolu 19
(votazzjonijiet maqsuma u voti separati), l-għadd ta' membri fil-kumitat huwa
8; barra minn hekk, tista' ssir talba minn grupp politiku jew delegazzjoni LatinoAmerikana.
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ANNESS II: Tul tat-testi
Il-limiti massimi li ġejjin għandhom japplikaw għat-testi imressqa biex jiġu tradotti u
riprodotti:
- Noti spjegattivi, dokumenti ta' ħidma ta' tħejjija u minuti tal-Gruppi ta' Ħidma,
delegazzjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet u missjonijiet ta' ġbir ta'
informazzjoni u studju: 6 paġni;
- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti u l-kwistjonijiet urġenti: 4 paġni,
inklużi l-premessi, iżda minbarra l-kunsiderazzjonijiet.
Bil-kelma paġna nifhmu test ta' 1500 karattru stampat mingħajr ma jingħaddu l-ispazji.
Dan l-Anness jista' jiġi emendat permezz ta' sempliċi deċiżjoni tal-Bureau.
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