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REGLEMENT VAN ORDE VAN DE PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING

Artikel 1

Paritaire Parlementaire Vergadering

1. De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU wordt opgericht krachtens artikel 17 van de 
partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds.

2. De Paritaire Parlementaire Vergadering bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van 
de Europese Unie en vertegenwoordigers van de ACS-staten. De leden van de Paritaire 
Parlementaire Vergadering zijn enerzijds leden van het Europees Parlement en anderzijds 
Parlementsleden of, bij ontstentenis daarvan, andere vertegenwoordigers die door het Parlement 
van iedere ACS-staat zijn aangewezen. Indien een ACS-staat geen parlement heeft, moet de 
deelneming zonder stemrecht van een vertegenwoordiger van die ACS-staat vooraf door de 
Paritaire Parlementaire Vergadering worden goedgekeurd.

3. De geloofsbrieven van de leden der Vergadering bestaan uit een benoemingsbrief, die voor de 
vertegenwoordigers van de ACS wordt afgegeven door de bevoegde autoriteiten van hun 
respectieve staten en voor de vertegenwoordigers van het Europees Parlement door de Voorzitter 
van deze instelling.

Artikel 2

Het Bureau van de Vergadering

1. De Vergadering kiest uit haar midden een Bureau voor een periode van telkens één jaar.

2. Het Bureau bestaat uit twee gelijkgerechtigde covoorzitters en 24 ondervoorzitters. De leden 
van het Bureau worden voor de helft benoemd door de vertegenwoordigers van de ACS-staten 
en voor de helft door de vertegenwoordigers van het Europees Parlement volgens een procedure 
die door elk van deze beide groepen wordt vastgesteld.

3. Het Bureau bereidt de werkzaamheden van de Vergadering voor, volgt de verdere behandeling 
van de activiteiten en de resoluties van de Vergadering en legt de noodzakelijke contacten met de 
Raad van Ministers ACS-EU, hierna te noemen "Raad van Ministers", en het Comité van 
Ambassadeurs ACS-EU.

4. Het Bureau is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de 
Vergadering.

5. Het Bureau komt op verzoek van de covoorzitters minstens tweemaal per jaar en in de regel 
voorafgaand aan de bijeenkomsten van de Vergadering bijeen.

6. Het Bureau legt aan de Vergadering de ontwerpagenda voor de beraadslagingen voor. Het 
heeft tot taak erop toe te zien dat, voorzover mogelijk, de helft van de agendapunten zaken van 
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gemeenschappelijk belang betreft. Het kan voorstellen de spreektijd tijdens de beraadslagingen 
te beperken.

7. Het Bureau is verantwoordelijk voor de samenstelling en de bevoegdheden van de vaste 
commissies.

8. Het Bureau verleent toestemming voor de opstelling van verslagen en ontwerpresoluties door 
de vaste commissies.

9. Het Bureau kan tevens een vraagstuk doorverwijzen naar een vaste commissie, die vervolgens 
kan verzoeken om een verslag over een specifiek onderwerp op te stellen.

10. Het Bureau is verantwoordelijk voor het toezicht op de follow-up van de resoluties en 
besluiten van de Vergadering. In het geval van door vaste parlementaire commissies ingediende 
resoluties kan het deze verantwoordelijkheid delegeren aan de voorzitter en de rapporteur van de 
vaste parlementaire commissie.

11. De vergaderingen van het Bureau zijn niet openbaar.

Artikel 3

Aanwezigheid van andere instellingen

1. De Raad van Ministers neemt deel aan de bijeenkomsten van de Vergadering.

2. De Raad van Ministers van de ACS, het Comité van Ambassadeurs van de ACS, alsmede de 
Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie kunnen, op uitnodiging van het Bureau, 
aan de bijeenkomsten van de Vergadering deelnemen.

Artikel 4

Waarnemers

1. Wanneer een nieuwe staat tot de partnerschapsovereenkomst toetreedt, kan een 
vertegenwoordiger van deze staat als waarnemer de bijeenkomsten van de Vergadering 
bijwonen, totdat die staat de partnerschapsovereenkomst heeft bekrachtigd.  Staten die lid zijn 
van de ACS-groep kunnen als waarnemers de bijeenkomsten van de Vergadering bijwonen.

2. Regionale economische groeperingen van de ACS, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, alsmede vertegenwoordigers van de economische en sociale partners van de ACS/EU en 
andere civil society-actoren zijn gerechtigd om waarnemers naar de bijeenkomsten van de 
Vergadering af te vaardigen. Deze afgevaardigden zijn eveneens gerechtigd om bijeenkomsten 
van de vaste commissies en regionale of subregionale parlementaire bijeenkomsten van de 
Paritaire Parlementaire Vergadering bij te wonen.

Het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking (TCL) en het Centrum voor 
bedrijfsontwikkeling (CBO) kunnen de bijeenkomsten van de Vergadering bijwonen.
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3. De covoorzitter kan met goedkeuring van het Bureau andere organisaties of personen 
uitnodigen om als waarnemer de bijeenkomsten van de Vergadering, de bijeenkomsten van de 
vaste commissies en de regionale en subregionale parlementaire bijeenkomsten bij te wonen.

4. Waarnemers hebben geen stemrecht. Zij kunnen met toestemming van de Vergadering het 
woord voeren.

Artikel 5

Bijeenkomsten van de Vergadering

1. De Vergadering komt tweemaal per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door haar 
covoorzitters; de bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in een ACS-land en in een lidstaat van 
de Europese Gemeenschap.

2. Bij de vaststelling van de plaats van bijeenkomst wordt erop toegezien dat ieder der 
ACS-landengroepen en ieder der lidstaten van de EG afwisselend aan de beurt komen.

3. De Vergadering kan op verzoek van het Bureau of de Raad van Ministers door haar 
covoorzitters in buitengewone vergadering bijeen worden geroepen.

Artikel 6

Regionale en subregionale bijeenkomsten van de Vergadering

1. De Paritaire Parlementaire Vergadering kan, overeenkomstig artikel 17, lid 3 van de 
partnerschapsovereenkomst, regionale of subregionale bijeenkomsten houden. Daartoe wordt 
besloten op verzoek van het Bureau of van de betrokken regio's.

2. Met het oog op de toepassing van het Reglement van orde van de Paritaire Parlementaire 
Vergadering worden onder "regio's" en "subregio's" eenheden verstaan die door de nationale 
parlementen van de ACS-staten worden gedefinieerd. Elke aldus gedefinieerde eenheid moet 
door de Paritaire Parlementaire Vergadering definitief worden goedgekeurd.

3. Twee vertegenwoordigers van iedere ACS-staat van de regio of subregio en een gelijk aantal 
Europese Parlementsleden nemen aan deze bijeenkomsten deel.

4. De Vergadering houdt jaarlijks ten hoogste twee regionale of subregionale bijeenkomsten.

5. Het Bureau stelt de nodige maatregelen voor het houden van deze bijeenkomsten vast.

Artikel 7

Agenda

1. Het Bureau stelt de ontwerpagenda van de bijeenkomst op. Dit ontwerp wordt door de 
covoorzitters aan de Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De agendapunten hebben 
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betrekking op de ontwikkelingssamenwerking tussen de Europese Unie en de ACS-landen in het 
kader van de partnerschapsovereenkomst.

De ontwerpagenda van iedere bijeenkomst omvat twee categorieën onderwerpen:

i) verslagen die worden ingediend door de vaste commissies. Dit zijn er maximaal drie per 
bijeenkomst;

ii) urgente onderwerpen die worden voorgesteld door een vaste commissie of die worden 
ingediend door het Bureau zelf. Urgente onderwerpen worden bij wijze van uitzondering op de 
agenda geplaatst en het zijn er maximaal twee per bijeenkomst.

2. Een vertegenwoordiger van de ACS-landen, een fractie of tien leden kunnen een 
ontwerpresolutie over een urgent onderwerp indienen. De ontwerpresoluties hebben uitsluitend 
betrekking op de urgente onderwerpen die op de agenda van de bijeenkomst zijn geplaatst en 
mogen niet langer zijn dan 800 woorden. De ontwerpresoluties moeten vier weken voor het 
begin van de bijeenkomst waarin zij behandeld en in stemming gebracht zullen worden, worden 
ingediend.

3. De ontwerpresoluties over urgente onderwerpen worden voorgelegd aan het Bureau. Dit gaat 
na of iedere ontwerpresolutie voldoet aan de in het vorige lid gestelde voorwaarden, of het 
onderwerp op de agenda staat en of de ontwerpresolutie beschikbaar is in het Engels en het 
Frans. De voorstellen van het Bureau worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vergadering.

4. Het Bureau stuurt de ontwerpresoluties over urgente onderwerpen ter informatie door naar de 
bevoegde commissie.

Artikel 8

Quorum

1. Het quorum van de Vergadering is bereikt wanneer een derde van zowel de 
vertegenwoordigers van de ACS als van die van het Europees Parlement aanwezig is.

2. Alle stemmen zijn geldig ongeacht het aantal stemmers, tenzij de voorzitter, vóór het begin 
van een stemming, nadat daarom door ten minste tien leden is verzocht, vaststelt dat het quorum 
niet is bereikt. Indien blijkt dat het quorum niet is bereikt, wordt de stemming op de agenda van 
de volgende vergadering geplaatst.

Artikel 9

Voorzitterschap van de vergaderingen

1. De covoorzitters besluiten in onderling overleg wie van beiden elk van de vergaderingen van 
de Vergadering zal voorzitten.
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2. De voorzitter opent, schorst en sluit de vergaderingen van de Vergadering. De voorzitter zorgt 
voor de naleving van het Reglement van orde, handhaaft de orde, verleent het woord, verklaart 
de beraadslagingen voor gesloten, brengt de voorstellen in stemming en maakt de uitslag van de 
stemmingen bekend.

3. De voorzitter kan bij een beraadslaging alleen het woord voeren om de stand van zaken vast te 
stellen en sprekers tot de orde te roepen. Indien hij zelf aan de beraadslagingen wil deelnemen, 
verlaat hij de voorzitterszetel.

4. De beide covoorzitters kunnen zich als voorzitter door een der ondervoorzitters laten 
vervangen.

Artikel 10

Verdeling van de zitplaatsen

De plaatsen der leden worden naar alfabetische volgorde verdeeld. Deze volgorde wordt voor de 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement bepaald door hun naam en voor de 
vertegenwoordigers van de ACS door hun naam en door de naam van hun land.

Artikel 11

Officiële talen

1. De officiële talen van de Vergadering zijn: Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, 
Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Sloveens, Slowaaks, 
Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

2. De door de Vergadering aangenomen besluiten worden in de officiële talen gepubliceerd. De 
voorbereidende documenten en werkdocumenten worden in ten minste het Engels en het Frans 
gepubliceerd.

3. Het Bureau kan het aantal talen vaststellen waarin voor vertolking zal worden gezorgd in het 
geval van bijeenkomsten van de Vergadering buiten de gebruikelijke vergaderplaatsen van het 
Europees Parlement.
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Artikel 12

Openbaarheid van de beraadslagingen

De bijeenkomsten van de Vergadering zijn openbaar, tenzij deze anders beslist.

Artikel 13

Notulen en beknopt verslag voor de pers

1. De notulen van elke vergadering bevatten de besluiten van de Vergadering en de namen van 
de sprekers. De notulen worden op de volgende vergadering rondgedeeld.

2. Zij worden door het Europees Parlement in het Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen en door de ACS-staten op de door ieder van hen geschikt geachte wijze 
openbaar gemaakt.

3. Ten behoeve van de pers wordt van de beraadslagingen een samenvatting opgesteld in het 
Engels en Frans. Dit document heeft geen officieel karakter.

Artikel 14

Verlening van het woord

1. Een lid van de Vergadering kan alleen het woord voeren, indien de voorzitter het hem heeft 
verleend. De in de resoluties genoemde landen mogen binnen de hun toebedeelde spreektijd 
reageren.

2. Op voorstel van de voorzitter kan de Vergadering besluiten de spreektijd te beperken.

3. Voor de vertegenwoordigers van het Europees Parlement wordt de spreektijd toegewezen 
volgens het systeem-d'Hondt.

4. Aan de leden van de Raad van Ministers of hun terzake aangewezen vertegenwoordigers, 
alsmede aan de vertegenwoordigers van de in artikel 3, lid 2 genoemde organen wordt op hun 
verzoek het woord verleend.

5. Behoudens de in lid 6 genoemde gevallen kan een spreker alleen door de voorzitter in de rede 
worden gevallen, indien hij zijn spreektijd overschrijdt.

6. Indien een spreker van het onderwerp afdwaalt, roept de voorzitter hem tot de orde. Indien de 
spreker volhardt, kan de voorzitter hem het woord ontnemen zolang hij zulks gegrond acht.
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Artikel 15

Stemrecht en wijze van stemmen

1. Ieder lid met stemrecht heeft slechts één stem, welke niet overdraagbaar is. 

2. De normale wijze van stemmen van de Vergadering is die bij handopsteken. Indien de uitslag 
van de stemming bij handopsteken twijfelachtig is, stemt de Vergadering opnieuw met gekleurde 
kaarten of elektronisch.

3. Indien vóór het begin van de stemming door ten minste tien leden schriftelijk een 
desbetreffend verzoek is ingediend, is de stemming in de Vergadering geheim.

4. Een besluit wordt slechts geacht te zijn aangenomen indien het een meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen heeft behaald. Indien vóór het begin van de stemming door ten minste vijf 
leden een verzoek is ingediend om een gescheiden stemming, vindt een stemming plaats waarbij 
de vertegenwoordigers van de ACS-staten en die van het Europees Parlement gescheiden en in 
afwisselende volgorde stemmen. In dit geval wordt de tekst in kwestie slechts geacht te zijn 
aangenomen indien deze de meerderheid heeft behaald van de uitgebrachte stemmen van zowel 
de vertegenwoordigers van de ACS-staten als de vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement.

5. Bij staking van stemming is het voorstel niet aangenomen. Het kan tijdens de eerstvolgende 
bijeenkomst van de Vergadering opnieuw worden ingediend.

6. Indien vóór het begin van de stemming door ten minste vijf leden een daartoe strekkend 
verzoek wordt ingediend, stemt de Vergadering over afzonderlijke delen van de tekst van een 
paragraaf of een amendement.

7. Een overeenkomstig de leden 3, 4 en 6 van dit artikel ingediend verzoek is geheel voor 
rekening van de auteur en kan dan ook op elk moment vóór de stemming door de auteur worden 
ingetrokken.

Artikel 16

Stemverklaringen

Bij de slotstemming kan ieder lid een mondelinge stemverklaring van ten hoogste 1 1/2 minuut 
of een schriftelijke stemverklaring van ten hoogste 200 woorden afleggen.
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Artikel 17

Resoluties van de Vergadering

1. De Vergadering stemt over de overeenkomstig artikel 7 door de vaste commissies in het kader 
van verslagen ingediende ontwerpresoluties.

2. De Vergadering stemt eventueel eveneens over de overeenkomstig artikel 7 ingediende 
ontwerpresoluties over urgente onderwerpen.

3. De voorzitter verzoekt de opstellers van resoluties over aanverwante urgente onderwerpen een 
gezamenlijke resolutie op te stellen. Na het debat worden iedere gezamenlijke resolutie en de 
erop ingediende amendementen aan een stemming in de Vergadering onderworpen. Zodra een 
gezamenlijke resolutie is aangenomen, komen alle overige resoluties over hetzelfde onderwerp te 
vervallen.

4. De door de Vergadering aangenomen resoluties worden toegezonden aan de Commissie, de 
Raad van Ministers, alsmede aan alle andere betrokken partijen. De Commissie en de Raad van 
Ministers brengen op de volgende bijeenkomst verslag uit over het aan de aangenomen resoluties 
gegeven gevolg.

Artikel 18

Amendementen

1. Een vertegenwoordiger van een ACS-land met stemrecht, een fractie of tien leden kunnen 
amendementen indienen. Amendementen moeten betrekking hebben op de te wijzigen tekst en 
schriftelijk worden ingediend. De voorzitter beoordeelt hun ontvankelijkheid op basis van deze 
criteria.

2. De termijn voor de indiening van amendementen wordt bij de aanvang van de bijeenkomst 
bekendgemaakt.

3. Amendementen worden vóór de tekst waarop zij betrekking hebben in stemming gebracht.

4. Indien amendementen betrekking hebben op hetzelfde gedeelte van de tekst wordt het 
amendement dat het verst van de oorspronkelijke tekst afwijkt, het eerst in stemming gebracht. 
Alleen mondelinge amendementen die technische of taalkundige verbeteringen behelzen, kunnen 
in behandeling worden genomen. Over alle overige mondelinge amendementen beslist de 
Vergadering. Een mondeling amendement wordt niet in behandeling genomen indien tien leden, 
door op te staan, zich daartegen verzetten. 
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Artikel 19

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord

1. Ieder lid van de Vergadering kan de Raad van Ministers of de Commissie vragen stellen met 
verzoek om schriftelijke beantwoording.

2. De vragen worden schriftelijk ingediend bij het Bureau. Indien dit de vragen ontvankelijk 
verklaart, doet het deze naargelang het geval toekomen aan de Raad van Ministers of de 
Commissie. De Raad van Ministers of de Commissie wordt verzocht de vragen binnen twee 
maanden na kennisgeving schriftelijk te beantwoorden.

3. De vragen waarop een antwoord is ontvangen, worden met het antwoord door het Europees 
Parlement openbaar gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en door de 
ACS-staten op de door ieder van hen geschikt geachte wijze.

4. De vragen die niet binnen de vastgestelde termijn zijn beantwoord, worden op dezelfde wijze 
openbaar gemaakt, met de vermelding dat zij tot dusver onbeantwoord zijn gebleven.

Artikel 20

Vragen met verzoek om mondeling antwoord

1. Het vragenuur voor vragen aan de Raad van Ministers en aan de Commissie wordt tijdens 
iedere bijeenkomst gehouden op de tijdstippen waartoe het Bureau besluit, teneinde de 
aanwezigheid van beide instellingen op het hoogste niveau te verzekeren.

2. Ieder lid van de Vergadering kan de Raad van Ministers en de Commissie beide één vraag 
stellen met verzoek om mondelinge beantwoording. Vragen die door meerdere leden zijn 
ondertekend, worden telkens door één lid gesteld.

3. De vragen worden binnen de door het Bureau vastgestelde termijn schriftelijk bij het Bureau 
ingediend.

4. In dringende gevallen kunnen de covoorzitters of het Bureau met goedvinden van de instelling 
waaraan de vragen zijn gericht, besluiten een vraag op de agenda te plaatsen, ook al is de door 
het Bureau vastgestelde termijn reeds verstreken.

5. De covoorzitters van de Vergadering beoordelen de ontvankelijkheid van de mondelinge 
vragen. De ontvankelijkheid wordt bepaald door kader en inhoud van de
partnerschapsovereenkomst. Vragen met betrekking tot onderwerpen die reeds op de agenda zijn 
opgenomen, worden niet-ontvankelijk verklaard. Van de vragen die ontvankelijk zijn verklaard, 
wordt mededeling gedaan aan de Raad van Ministers en de Commissie. De covoorzitters 
beslissen over de volgorde waarin deze worden behandeld. De vraagsteller wordt onmiddellijk 
van hun besluit op de hoogte gesteld.
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6. De vraag mag niet langer zijn dan 100 woorden en moet de vorm van een vraag hebben en niet 
de vorm van een verklaring.

7. De Vergadering trekt gedurende iedere bijeenkomst ten hoogste twee uur uit voor de 
behandeling van vragen ter mondelinge beantwoording. Vragen die wegens tijdgebrek 
onbeantwoord blijven, worden schriftelijk beantwoord, tenzij de vraagsteller zijn vraag intrekt.

8. Een vraag wordt alleen beantwoord indien de vraagsteller aanwezig is of wanneer hij de 
covoorzitters voor het begin van het vragenuur schriftelijk de naam van zijn plaatsvervanger 
heeft meegedeeld.

9. Wanneer de vraagsteller noch zijn plaatsvervanger aanwezig is, wordt de vraag schriftelijk 
beantwoord.

10. De Raad van Ministers of de Commissie wordt om een kort antwoord verzocht. Nadat een 
vraag beantwoord is, kan, indien de tijd zulks toelaat, door de steller van de oorspronkelijke 
vraag een korte aanvullende vraag worden gesteld. De voorzitter kan alle vragen die geen 
verband houden met de oorspronkelijke vraag afwijzen.

11. Op verzoek van ten minste tien leden van de Vergadering kan het antwoord van de Raad van 
Ministers of de Commissie worden gevolgd door een debat. De duur van dit debat wordt door de 
voorzitter bepaald.

Artikel 21

Verslag over de werkzaamheden van de Raad van Ministers

Het verslag over de werkzaamheden van de Raad van Ministers, dat tevens de maatregelen 
behelst die genomen zijn om gevolg te geven aan resoluties van de Vergadering, wordt in de 
officiële talen vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Artikel 22

Controle op de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst

Op voorstel van het Bureau kan de Vergadering één ACS- en één Europese co-rapporteur 
benoemen voor het opstellen van een verslag over een specifieke ACS-regio of subregio, of over 
andere aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomst.
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Artikel 23

Verzoeken van de Raad van Ministers om advies

1. Tot de Vergadering gerichte verzoeken om advies over een besluit of ontwerpbesluit, 
-resolutie, -aanbeveling of –advies van de Raad van Ministers worden naar het Bureau verwezen, 
dat deze, voorzien van een aanbeveling, aan de Vergadering doet toekomen.

2. Indien de Raad van Ministers de aangelegenheid urgent verklaart, kan het Bureau zelf een 
definitieve uitspraak doen.

Artikel 24

Vaste parlementaire commissies

1. De Vergadering stelt drie vaste parlementaire commissies in die in het kader van de 
tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst worden belast met:
- bevordering van de democratische processen door middel van dialoog en overleg,
- economische, financiële en handelszaken en de tenuitvoerlegging van het Europees 
Ontwikkelingsfonds,
- sociale en milieuzaken.

2. Overeenkomstig de algemene werking van de Vergadering, worden de vaste parlementaire 
commissies op paritaire basis samengesteld uit leden van de Paritaire Parlementaire Vergadering, 
overeenkomstig artikel 1, en functioneren zij op strikt paritaire wijze.
3. De vaste parlementaire commissies beschikken over een Reglement van orde dat, op voorstel 
van het Bureau, door de Vergadering wordt vastgesteld. Het is als bijlage bij dit Reglement van 
orde gevoegd.

Artikel 25

Tijdelijke follow-up commissies

1. Het Bureau kan, op voorstel van de Vergadering, overgaan tot instelling van tijdelijke 
follow-up commissies voor een specifiek onderwerp dat betrekking heeft op de 
partnerschapsovereenkomst of zaken die onder de partnerschapsovereenkomst vallen. 
Tegelijkertijd kunnen niet meer dan twee van dergelijke commissies operationeel zijn. Follow-up 
commissies moeten hun werkzaamheden binnen 1 jaar voltooien.

2. Het Bureau stelt hun bevoegdheden, samenstelling en mandaat vast.
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Artikel 26

Workshops

1. Om het begrip tussen de volkeren van de Europese Unie en de ACS-staten te vergroten en de 
publieke opinie bewuster te maken van ontwikkelingsvraagstukken, organiseert de Vergadering 
regelmatig workshops, zowel in de Europese Unie als in de ACS-staten.

2. De workshops worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Bureau en bieden 
met name de mogelijkheid om personen uit te nodigen die de Vergadering op de hoogte kunnen 
stellen van de politieke, economische, sociale en culturele situaties waarover bezorgdheid heerst.

Artikel 27

Onderzoeksmissies

Het Bureau kan, afhankelijk van de begrotingssituatie, besluiten een onderzoeksmissie te zenden 
naar een ACS- of EU-land of naar internationale organisaties. Het Bureau of de Paritaire 
Vergadering kan ook besluiten op uitnodiging van het betrokken land waarnemersdelegaties te 
sturen naar presidents- of parlementsverkiezingen, voor zover er geen veiligheidsrisico's bestaan. 
Uit hoofde van de nauwe samenwerking als bedoeld in artikel 29 kan het Bureau bovendien 
delegaties sturen naar bijeenkomsten van het Economisch en Sociaal Comité en van de sociale 
partners, zelfs wanneer die bijeenkomsten niet in Brussel plaatsvinden.

Artikel 28

Overleg met de sociale partners

De Vergadering zorgt voor regelmatig contact en overleg van de ACS-staten en de Europese 
Unie met vertegenwoordigers van de economische en sociale partners van de ACS-EU en andere 
civil society-actoren om hun standpunten te vernemen over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de partnerschapsovereenkomst. De vertegenwoordigers van de civil society 
kunnen de regionale en subregionale bijeenkomsten en de bijeenkomsten van de vaste 
commissies bijwonen en kunnen deelnemen aan de workshops. Het Bureau gaat per geval na 
onder welke voorwaarden de betrokkenen worden uitgenodigd.

Artikel 29

Erevoorzitter

Op voorstel van het Bureau en in uitzonderlijke gevallen kan de Vergadering aan een van haar 
voormalige covoorzitters de titel van erevoorzitter verlenen. Deze eretitel wordt verleend als 
blijk van waardering van de Vergadering voor de voortreffelijke diensten die de betrokkene in de 
loop van zijn mandaat de Vergadering heeft bewezen.

Artikel 30
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Secretariaat

De secretaris-generaal van het Europees Parlement en de secretaris-generaal van het Secretariaat 
van de ACS treffen de nodige maatregelen om de Vergadering bij te staan en de werkzaamheden 
vlot te doen verlopen. Zij zijn verantwoording schuldig aan het Bureau van de Vergadering.

Artikel 31

Financieel reglement

De Vergadering stelt aan de hand van voorstellen van het Bureau haar financieel reglement vast.

Artikel 32

Interpretatie van het Reglement van orde

De voorzitter of, op diens verzoek, het Bureau beslist over de interpretatie van het Reglement 
van orde.

Artikel 33

Moties van orde

1. Elk lid kan een beroep doen op het Reglement van orde of een motie van orde indienen. Hij/zij 
krijgt daartoe bij voorrang het woord. Het beroep of de motie kan door de betrokkene gedurende 
maximaal twee minuten spreektijd worden toegelicht.

2. Op verzoek verleent de voorzitter voor ten hoogste twee minuten het woord aan een 
tegenstander van de motie.

3. Over dit punt wordt verder aan niemand het woord verleend.

4. De voorzitter doet mededeling van zijn beslissing inzake het beroep op het Reglement of de 
motie van orde. Hij kan daarover tevoren het Bureau horen.

Artikel 34

Wijziging van het Reglement van orde

1. Het Reglement van orde wordt door de Vergadering aan de hand van voorstellen van het 
Bureau gewijzigd.

2. Wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen indien deze de meerderheid van de stemmen van elk 
van beide paritaire groepen hebben behaald.
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3. Behoudens uitzonderingen waarover op het moment van de stemming wordt beslist, treden 
wijzigingen van dit Reglement van orde in werking op de eerste dag van de bijeenkomst die 
volgt op de aanneming daarvan.
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BIJLAGE: Bevoegdheden, taken, lidmaatschap en procedures van de vaste 
parlementaire commissies

Artikel 1

Er worden drie vaste parlementaire commissies ingesteld met de volgende bevoegdheden en 
taken:

I. COMMISSIE POLITIEKE ZAKEN

Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden die verband houden met:

1. politieke dialoog (artikel 8 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst), institutionele 
ontwikkeling en institutionele zaken;

2. eerbiediging en bevordering van de mensenrechten, democratie en behoorlijk bestuur 
(artikel 9 van de ACS-EU partnerschapovereenkomst);

3. vredesopbouw, conflictpreventie en conflictoplossing (artikel 11 van de ACS-EU-
partnerschapovereenkomst);

4. migratie (artikel 13 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);

5. betrekkingen van de Vergadering met belangrijke internationale organisaties.

Zij coördineert de werkzaamheden van onderzoeksmissies en waarnemingsmissies bij 
verkiezingen overeenkomstig artikel 28 van het Reglement van orde. 

II. COMMISSIE ECONOMISCHE ONTWIKKELING, FINANCIËN EN HANDEL

Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden die verband houden met:

1. economische ontwikkeling en handelssamenwerking, alsmede capaciteitopbouw voor 
ontwikkeling en partnerschap; 

2. macro-economische en structurele hervormingen, ontwikkeling van de economische 
sector en toerisme (artikelen 22-24 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);

3. nieuwe ACS-EG-handelsafspraken. Toegang tot de markt en geleidelijke integratie van 
de ACS-landen in de wereldeconomie (artikelen 34-37 van de ACS-EU-
partnerschapovereenkomst);

4. handel en arbeidsnormen (artikel 50 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);

5. plattelandsontwikkeling, visserij en veiligheid van de voedselvoorziening(artikelen 53 en 
54 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);
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6. alle vraagstukken betreffende financiële samenwerking met inbegrip van de follow-up 
van de tenuitvoerlegging van het Europees Ontwikkelingsfonds.

III. COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN MILIEU

Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden die verband houden met:

1. sociale en menselijke ontwikkeling;

2. sociale infrastructuur en diensten, met inbegrip van kwesties die de gezondheidszorg en 
het onderwijs betreffen (artikel 25 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);

3. jeugdzaken en cultuur (artikelen 26 en 27 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);

4. gendervraagstukken (artikel 31 van de ACS-EU-partnerschapovereenkomst);

5. milieu en natuurlijke hulpbronnen (artikel 32 van de ACS-EU-
partnerschapovereenkomst).

Artikel 2

1. Elk lid van de Vergadering kan gewoon lid van een van de vaste commissies zijn. 

2. Twee van de commissies worden samengesteld uit 52 leden en een commissie uit 50 
leden, en zullen een gelijk aantal van het Europees Parlement enerzijds, en de 
parlementsleden die de ACS-staten vertegenwoordigen anderzijds tellen. Indien het 
aantal ACS-staten toeneemt, neemt het aantal plaatsen in de vaste commissies naar 
verhouding toe. 

3. De leden kunnen ook vergaderingen bijwonen van commissies waarvan zij geen lid zijn, 
in de hoedanigheid van adviseur of indien het te bespreken onderwerp hun land of regio 
betreft en mits zij daartoe door het commissiebureau zijn uitgenodigd.

4. De deelneming van vertegenwoordigers die geen parlementslid zijn, is alleen toegestaan 
indien het te behandelen onderwerp hun land of regio betreft, maar zij hebben geen 
stemrecht.

5. Tenzij een commissie anders besluit, zijn alle bijeenkomsten openbaar.

Artikel 3

1. De samenstelling van de commissies moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de 
samenstelling van de Paritaire Vergadering.

2. De commissies kiezen uit hun leden een commissiebureau voor de periode van één jaar.
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3. Het commissiebureau bestaat uit twee covoorzitters (een als vertegenwoordiger van het 
Europees Parlement en een als vertegenwoordiger van de ACS-landen) en vier co-
ondervoorzitters (twee vertegenwoordigers van de ACS-landen en twee 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement).

4. De commissies worden gezamenlijk voorgezeten door een lid van het Europees 
Parlement en een parlementslid dat een ACS-land vertegenwoordigt.

5. De commissies kunnen rapporteurs benoemen om specifieke onderwerpen die onder hun 
bevoegdheid vallen, te behandelen en verslagen op te stellen die aan de Vergadering 
worden voorgelegd, na toestemming van het Bureau, overeenkomstig artikel 2 van het 
Reglement van orde.

De ontwerpresoluties in verslagen mogen vergezeld gaan van een toelichting, die niet 
langer mag zijn dan vier bladzijden.

6. De vaste commissies kunnen andere agendapunten behandelen zonder een verslag op te 
stellen en het Bureau schriftelijk ervan in kennis stellen dat deze onderwerpen zijn 
behandeld.

7. De commissies dragen overeenkomstig artikel 17, lid 3, van de 
partnerschapsovereenkomst ook bij tot de dialoog met niet-gouvernementele actoren, in 
het bijzonder in het kader van hoorzittingen.

8. De commissies brengen aan de Vergadering verslag uit van hun activiteiten.

Artikel 4

1. De commissies komen, na convocatie door hun covoorzitters, bijeen voor maximaal vier 
bijeenkomsten, waarvan er twee plaatsvinden tijdens de bijeenkomst van de Paritaire 
Vergadering. 

2. Ieder lid kan amendementen voor behandeling in een commissie indienen. Met 
betrekking tot de procedure zijn de artikelen 3 (aanwezigheid van andere instellingen), 4 
(waarnemers), 8 (quorum), 9 (voorzitterschap van de vergaderingen), 15 (stemrecht en 
wijze van stemmen) en 28 (overleg met sociale partners) van het Reglement van orde van 
de Paritaire Vergadering mutatis mutandis van toepassing op de 
commissievergaderingen.


