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REGULAMIN WSPÓLNEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO

Artykuł 1

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne

1. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE  ustanowione zostało zgodnie z art. 17 
umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotami Europejskimi i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony. 

2. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne składa się, w równej ilości, z przedstawicieli UE i 
AKP. Członkowie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego są, z jednej strony, członkami 
Parlamentu Europejskiego i, z drugiej strony, parlamentarzystami lub - w przypadku ich braku -
przedstawicielami wyznaczonymi przez parlamenty każdego spośród państw AKP. W 
przypadku braku parlamentu uczestnictwo, bez prawa do głosowania, przedstawiciela państwa 
AKP uzależnione jest od uprzedniej zgody Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego.

3. Uprawnienia członków Zgromadzenia są poświadczone przez nominację na piśmie 
wystawioną, w przypadku przedstawicieli AKP, przez właściwe władze odnośnych krajów, 
oraz, w przypadku przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, przez Przewodniczącego 
Parlamentu.

Artykuł 2

Prezydium Zgromadzenia

1. Zgromadzenie wybiera spośród swoich członków Prezydium, którego mandat wynosi jeden 
rok. 

2. W skład Prezydium wchodzi dwóch współprzewodniczących o tej samej randze oraz 
dwudziestu czterech wiceprzewodniczących. Członkowie Prezydium są powoływani, w równej 
ilości, przez przedstawicieli państw AKP i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, zgodnie z 
procedurą przyjętą przez każdą ze stron.

3. Prezydium przygotowuje prace Zgromadzenia, czuwa nad kontynuacją jego prac i rezolucji 
oraz ustanawia wszelkie niezbędne kontakty z Radą Ministrów AKP-UE, zwaną dalej "Radą 
Ministrów", i Komitetem Ambasadorów AKP-UE.

4. Prezydium odpowiedzialne jest za koordynowanie prac Zgromadzenia.

5. Prezydium zbiera się, na wniosek współprzewodniczących, co najmniej dwa razy w roku, 
zazwyczaj przed sesjami Zgromadzenia.

6. Prezydium przedkłada Zgromadzeniu propozycję porządku dziennego obrad oraz czuwa, by -
w miarę możliwości - połowa punktów wpisanych do porządku dziennego dotyczyła kwestii o 
interesie ogólnym.
Prezydium może zaproponować ograniczenie czasu wypowiedzi.

7. Prezydium jest organem właściwym w zakresie składu i uprawnień komisji stałych. 
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8. Prezydium jest organem właściwym do przyjmowania sprawozdań i propozycji rezolucji 
komisji stałych. 

9. Prezydium może także przedkładać komisjom stałym kwestie do rozpatrzenia, które mogą 
następnie wnioskować o sporządzenie sprawozdania odnośnie do poszczególnych zagadnień.

10. Prezydium jest odpowiedzialne za nadzór dalszych działań dotyczących rezolucji i decyzji 
przyjętych przez Zgromadzenie. W przypadku rezolucji przedłożonych przez stałą komisję 
parlamentarną, Prezydium może przekazać odpowiedzialność za nadzór dalszych działań 
przewodniczącemu oraz sprawozdawcy stałej komisji parlamentarnej.

11. Posiedzenia Prezydium nie są jawne.

Artykuł 3

Obecność innych instytucji

1. W posiedzeniach Zgromadzenia uczestniczy Rada Ministrów.

2. Na zaproszenie Prezydium, Rada Ministrów AKP, Komitet Ambasadorów AKP, a także Rada 
Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia.

Artykuł 4

Obserwatorzy

1. W przypadku przystąpienia nowego państwa do umowy o partnerstwie i do czasu ratyfikacji 
przez nie tejże umowy, jeden przedstawiciel tego państwa może uczestniczyć w posiedzeniach 
Zgromadzenia w charakterze obserwatora. Państwa będące członkami grupy AKP mogą 
uczestniczyć w Zgromadzeniu w charakterze obserwatorów.

2. Regionalne zespoły współpracy gospodarczej między państwami AKP, Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej, jak i przedstawiciele środowisk gospodarczych i 
społecznych AKP-UE oraz inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego mają prawo do 
oddelegowania obserwatorów na posiedzenia Zgromadzenia. Delegaci ci mają także prawo do 
uczestniczenia w posiedzeniach komisji stałych i w posiedzeniach parlamentarnych Wspólnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego na szczeblu regionalnym lub niższym.  

Centrum Techniczne Współpracy Rolnej (CTA) oraz Centrum na rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorstw (CDE) pełnoprawnie uczestniczą w posiedzeniach Zgromadzenia.

3. Współprzewodniczący może, w porozumieniu z Prezydium, zaprosić inne osoby lub 
organizacje do uczestnictwa w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Zgromadzenia,  
komisji stałych i w posiedzeniach parlamentarnych na szczeblu regionalnym lub niższym. 

4. Obserwatorom nie przysługuje prawo do głosowania. Po otrzymaniu zgody Zgromadzenia 
mogą oni zabierać głos.
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Artykuł 5

Posiedzenia Zgromadzenia

1. Zgromadzenie zbiera się na posiedzeniach, zwoływanych przez współprzewodniczących, dwa 
razy do roku, na zmianę w jednym z państw AKP i jednym z Państw Członkowskich 
Wspólnoty.

2. Określenie miejsca posiedzeń należy rotacyjnie do grupy państw AKP lub Państw 
Członkowskich Wspólnoty.

3. Na wniosek Prezydium lub Rady Ministrów współprzewodniczący mogą zwołać 
nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia.

Artykuł 6

Posiedzenia Zgromadzenia na szczeblu regionalnym lub niższym

1. Zgodnie z art. 17 ust. 3 umowy o partnerstwie, Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne może 
odbywać posiedzenia na szczeblu regionalnym lub niższym. O posiedzeniach tych decyduje 
Prezydium na podstawie wniosku Prezydium lub zainteresowanych regionów.

2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, terminy 
"region" oraz "szczebel niższy" odnoszą się do jednostek określonych przez parlamenty 
narodowe państw AKP.   Każda określona w ten sposób jednostka podlega ostatecznemu 
zatwierdzeniu przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne.

3. W posiedzeniach tych uczestniczy dwóch parlamentarzystów z każdego państwa AKP, z 
danego regionu lub szczebla niższego, oraz odpowiadająca im ilość posłów Parlamentu 
Europejskiego.

4. Zgromadzenie odbywa co roku co najmniej dwa posiedzenia na szczeblu regionalnym lub 
niższym. 

5. Prezydium przyjmuje wszelkie środki wykonawcze w celu organizacji tych posiedzeń.

Artykuł 7

Porządek dzienny

1. Prezydium sporządza projekt porządku dziennego posiedzenia. Współprzewodniczący 
poddają ten projekt Zgromadzeniu do przyjęcia.  Jego przedmiot odnosi się do współpracy w 
rozwoju między Unią Europejską a państwami AKP w ramach umowy o partnerstwie.

Projekt porządku dziennego każdej sesji zawiera dwojaką tematykę:
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i) sprawozdania przedstawiane przez komisje stałe. Ich ilość ogranicza się do trzech w sesji.

ii) zagadnienia pilne, zgłoszone przez jedną z komisji stałych lub przedstawiane przez 
Prezydium. Zagadnienia pilne są wpisywane wyjątkowo i ich ilość nie może przekroczyć dwóch 
na sesję.

2. Przedstawiciel państw AKP, grupa polityczna lub dziesięciu członków mogą złożyć 
propozycję rezolucji w sprawie zagadnienia pilnego. Propozycje rezolucji powinny ograniczać 
się do zagadnień pilnych wpisanych do porządku dziennego posiedzenia i nie przekraczać 800 
słów. Propozycje rezolucji powinny zostać złożone na cztery tygodnie przed otwarciem 
posiedzenia, w trakcie którego zostaną poddane pod debatę i głosowanie.

3. Propozycje rezolucji w sprawie zagadnień pilnych są przekazywane do Prezydium, które 
upewnia się, czy wszystkie spośród nich spełniają warunki, o których mowa w poprzednim 
ustępie, czy zostały wpisane do porządku dziennego i czy są dostępne w języku angielskim i 
francuskim. Propozycje Prezydium są przedkładane Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

4. Prezydium przekazuje do wiadomości właściwej komisji propozycje rezolucji w sprawie 
tematów pilnych.

Artykuł 8

Kworum

1. Kworum Zgromadzenia zostaje osiągnięte, jeżeli na posiedzeniu zgromadzi się jedna trzecia 
przedstawicieli zarówno AKP, jak i Parlamentu Europejskiego.

2. Niezależnie od liczby głosujących wszystkie głosowania są ważne, chyba że przed 
rozpoczęciem głosowania przewodniczący posiedzenia stwierdzi, na uprzedni wniosek co 
najmniej dziesięciu członków, że kworum nie zostało osiągnięte. Jeżeli kworum nie zostało 
osiągnięte, głosowanie zostaje przeniesione do porządku dziennego następnego posiedzenia.

Artykuł 9

Przewodnictwo posiedzeń

1. Współprzewodniczący decydują za obopólną zgodą, który spośród nich będzie przewodniczył 
poszczególnym posiedzeniom Zgromadzenia.

2. Przewodniczący posiedzenia otwiera, zawiesza oraz zamyka posiedzenia Zgromadzenia, dba
o przestrzeganie Regulaminu, utrzymuje porządek, przyznaje głos, ogłasza zamknięcie dyskusji, 
poddaje sprawy pod głosowanie i ogłasza jego wyniki.

3. Podczas dyskusji przewodniczący posiedzenia może zabierać głos jedynie w celu jej 
podsumowania lub zdyscyplinowania mówcy; jeżeli chce wziąć w niej udział, opuszcza fotel 
przewodniczącego.
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4. W przewodniczeniu Zgromadzeniu obaj współprzewodniczący mogą być zastępowani przez 
jednego z wiceprzewodniczących .

Artykuł 10

Porządek miejsc

Członkowie zasiadają w porządku alfabetycznym, określonym, w przypadku przedstawicieli 
Parlamentu Europejskiego, przez ich nazwiska, a w przypadku przedstawicieli AKP, przez ich 
nazwiska i nazwę kraju pochodzenia.

Artykuł 11

Języki urzędowe

1. Urzędowymi językami Zgromadzenia są języki angielski, czeski, duński, estoński, fiński, 
francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, maltański niemiecki, polski, 
portugalski, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski oraz włoski.

2. Przyjmowane przez Zgromadzenie akty publikowane są w językach urzędowych. Dokumenty 
przygotowawcze oraz robocze publikowane są co najmniej w wersji angielskiej i francuskiej. 

3. Prezydium może zadecydować o liczbie języków, w których zapewnione będzie tłumaczenie 
ustne, w przypadku, gdy posiedzenie Zgromadzenia odbywa się poza zwyczajowymi miejscami 
pracy Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 12

Jawność debat

Posiedzenia Zgromadzenia są jawne, chyba że Zgromadzenie zadecyduje inaczej.

Artykuł 13

Protokół i streszczenie debat dla prasy

1. Protokół z każdego posiedzenia zawiera decyzje Zgromadzenia oraz nazwiska mówców i jest 
doręczany podczas kolejnego posiedzenia.

2. Protokoły są publikowane przez Parlament Europejski w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich, oraz przez państwa AKP w formie uznanej przez nie za właściwą.

3. Zwięzłe streszczenie debaty dla prasy jest sporządzane w języku angielskim i francuskim i 
nie ma charakteru oficjalnego.
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Artykuł 14

Prawo głosu

1. Członek Zgromadzenia może zabrać głos jedynie wtedy, gdy upoważni go do tego 
przewodniczący posiedzenia. Państwa wymienione w rezolucjach mają prawo do udzielania 
odpowiedzi w przyznanym im okresie czasu.

2. Na wniosek przewodniczącego posiedzenia Zgromadzenie może ograniczyć czas 
wypowiedzi.

3. W przypadku przedstawicieli Parlamentu Europejskiego czas wypowiedzi przyznawany jest 
według metody d'Hondta. 

4. Członkowie Rady Ministrów lub wyznaczeni przez nich zastępcy, a także przedstawiciele 
organów określonych w art. 3 ust. 2, zostają wysłuchani na zgłoszony przez siebie wniosek. 

5. Poza przypadkiem określonym w ust. 6 poniżej, mówcy może przerwać jedynie 
przewodniczący posiedzenia, i wyłącznie w przypadku przekroczenia przez niego czasu 
wystąpienia.

6. Jeżeli mówca odchodzi od tematu, przewodniczący posiedzenia przywołuje go do porządku. 
W przypadku, gdy mówca się nie podporządkowuje, przewodniczący posiedzenia może odebrać 
mu prawo głosu na okres uznany przez siebie za właściwy. 

Artykuł 15

Prawo do głosowania i sposoby głosowania

1. Każdemu członkowi posiadającemu prawo głosu przysługuje jeden głos, który nie może być 
przekazywany.

2. Zgromadzenie głosuje zwyczajowo przez podniesienie ręki. Jeżeli rezultat głosowania przez 
podniesienie ręki budzi wątpliwości, Zgromadzenie jest proszone o wypowiedzenie się przy 
pomocy kolorowych kart bądź elektronicznego systemu głosowania.

3. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego, przed rozpoczęciem głosowania co najmniej 
dziesięciu posłów musi złożyć stosowny wniosek na piśmie.

4. Do przyjęcia decyzji konieczna jest większość głosów Zgromadzenia. Na przedstawiony 
przed rozpoczęciem głosowania, przez co najmniej pięciu członków, wniosek o głosowanie 
odrębne, przystępuje się do głosowania, w trakcie którego przedstawiciele państw AKP i 
Parlamentu Europejskiego głosują osobno i na zmianę. W tym przypadku decyzja jest uznawana 
za przyjętą jedynie wówczas, gdy otrzyma większość głosów oddanych zarówno przez 
przedstawicieli AKP, jak i Parlamentu Europejskiego, którzy wzięli udział w głosowaniu.

5. W przypadku równej liczby głosów propozycja nie zostaje przyjęta. Może ona zostać 
przedłożona na następnym posiedzeniu Zgromadzenia.
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6. Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej pięciu posłów zgłosi stosowny wniosek, 
Zgromadzenie przystępuje do głosowania odrębnego nad odrębnymi częściami tekstu ustępów 
lub poprawek.

7. Wszelkie wnioski złożone zgodnie z ust. 3, 4 i 6 niniejszego artykułu są własnością ich autora 
i w związku z tym mogą zostać wycofane w każdej chwili przed rozpoczęciem głosowania. 

Artykuł 16

Uzasadnienia oddanego głosu

Każdy członek może wygłosić, w sprawie głosowania końcowego, ustne uzasadnienie 
nieprzekraczające półtorej minuty, lub też złożyć uzasadnienie pisemne o maksymalnej długości 
200 słów. 

Artykuł 17

Rezolucje Zgromadzenia

1. Zgromadzenie wypowiada się na temat propozycji rezolucji zawartych w sprawozdaniach 
przedstawionych przez komisje stałe, zgodnie z art.7. 

2. Zgromadzenie wypowiada się również, w odnośnym przypadku, na temat propozycji 
rezolucji w sprawie zagadnień pilnych, zgodnie z art.7

3. Przewodniczący posiedzenia zwraca się, w odnośnym przypadku, do autorów rezolucji 
dotyczących podobnych zagadnień pilnych, o przygotowanie rezolucji kompromisowej. Po 
zakończeniu debaty każda rezolucja kompromisowa oraz odnoszące się do niej poprawki 
poddawane są Zgromadzeniu pod głosowanie. Gdy dana rezolucja kompromisowa zostaje 
przyjęta, wszelkie inne rezolucje przedłożone na ten sam temat upadają.

4. Rezolucje przyjęte przez Zgromadzenie przekazywane są do Komisji, Rady Ministrów i 
wszelkim innym zainteresowanym stronom. Komisja i Rada Ministrów sporządzają na następne 
posiedzenie Zgromadzenia sprawozdanie w sprawie dalszych czynności przewidzianych dla 
przyjętych rezolucji.

Artykuł 18

Poprawki

1. Poprawki mogą być składane przez przedstawicieli państw AKP posiadających prawo głosu, 
grupy polityczne lub dziesięciu członków.  Poprawki te muszą mieć związek z tekstem, który 
mają na celu zmienić, i zostać złożone w formie pisemnej. Na podstawie powyższych kryteriów 
Przewodniczący decyduje o ich dopuszczalności.

2. Termin składania poprawek jest ogłaszany na początku posiedzenia.
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3. Podczas głosowania poprawki mają pierwszeństwo przed tekstem, do którego się odnoszą.

4. W przypadku, gdy co najmniej dwie poprawki odnoszą się do tego samego przedmiotu, w 
pierwszej kolejności głosowana jest ta, której treść jest najbardziej oddalona od tekstu 
poddanego pod debatę. Uwzględniane są jedynie te poprawki ustne, które mają na celu 
poprawienie błędów rzeczowych lub językowych. Wszelkie inne poprawki ustne pozostają do 
wiadomości Zgromadzenia. Poprawka ustna nie jest uwzględniana, gdy sprzeciwi się jej  -
poprzez wstanie z miejsc - dziesięciu członków.

Artykuł 19

Zapytania wymagające odpowiedzi na piśmie

1. Każdy członek Zgromadzenia może złożyć do Rady Ministrów lub do Komisji zapytanie 
wymagające odpowiedzi na piśmie.

2. Zapytania są przekazywane na piśmie do Prezydium, które, o ile uzna je za dopuszczalne, 
przekazuje je bądź do Rady Ministrów, bądź do Komisji.  Rada Ministrów lub Komisja są 
proszone o udzielenie odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy od przekazania zapytania.

3. Zapytania, na które została udzielona odpowiedź, są publikowane, wraz z odpowiedzią, przez 
Parlament Europejski w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, oraz przez państwa 
AKP w formie uznanej przez każde z nich za właściwą.

4. Zapytania, na które nie udzielono odpowiedzi w przewidzianym terminie, są publikowane na 
tych samych warunkach, ze wskazaniem, iż nie udzielono na nie dotychczas odpowiedzi.

Artykuł 20

Zapytania wymagające odpowiedzi ustnej

1. Podczas każdego posiedzenia odbywa się tura pytań do Rady Ministrów i do Komisji, w 
momencie wyznaczonym przez Prezydium w taki sposób, by zapewnić obecność najwyższych 
rangą przedstawicieli obu instytucji.

2. Każdy członek Zgromadzenia może złożyć do Rady Ministrów lub do Komisji zapytanie 
wymagające odpowiedzi ustnej. W przypadku zapytań, pod którymi podpisała się większa ilość 
członków, do zadania zapytania wzywany jest tylko jeden spośród nich.

3. Zapytania są przekazywane na piśmie do Prezydium w określonym przez nie terminie.

4. W pilnym przypadku, i w porozumieniu z instytucją, do której skierowane jest zapytanie, 
wiceprzewodniczący lub Prezydium mogą zadecydować o wpisaniu zapytania do porządku 
dziennego nawet wówczas, gdy upłynął termin wyznaczony przez Prezydium.

5. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia oceniają dopuszczalność zapytań ustnych, do których 
stosuje się zakres i treść umowy o partnerstwie.  Zapytania odnoszące się do zagadnień już 
wpisanych do porządku dziennego w celu przeprowadzenia nad nimi dyskusji uznawane są za 
niedopuszczalne. Zapytania uznane za dopuszczalne przekazywane są do Rady Ministrów lub 
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do Komisji. Wiceprzewodniczący określają porządek, w jakim będą rozpatrywane zapytania 
ustne. Autor zapytania zostaje niezwłocznie powiadomiony o ich decyzji.

6. Zapytania nie mogą zawierać więcej niż 100 słów i powinny mieć formę pytań, a nie 
oświadczeń.

7. Podczas posiedzenia Zgromadzenie przeznacza na rozpatrzenie zapytań wymagających 
odpowiedzi ustnej nie więcej niż dwie godziny.  Na zapytania, na które z powodu braku czasu 
nie udzielono odpowiedzi, udzielana jest odpowiedź na piśmie, chyba że autor wycofa swoje 
zapytanie. 

8. Odpowiedzi na zapytania udziela się wyłącznie w obecności ich autora, lub też jeżeli poda on 
na piśmie do wiadomości wiceprzewodniczących, przed rozpoczęciem tury pytań, nazwisko 
swojego zastępcy.

9. W przypadku, gdy zarówno autor zapytania, jak i jego zastępca, są nieobecni, na zapytanie 
udziela się odpowiedzi na piśmie.

10. Rada Ministrów lub Komisja są proszone o niezwłoczne udzielanie odpowiedzi. W 
przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona, autor początkowego zapytania 
może, o ile pozwala na to czas, zadać krótkie zapytanie uzupełniające.   Przewodniczący 
posiedzenia może odrzucić wszelkie zapytania prowadzające elementy nieodnoszące się do 
zapytania początkowego.

11. O ile wnioskuje o to co najmniej dziesięciu członków Zgromadzenia, po udzieleniu 
odpowiedzi przez Radę Ministrów lub Komisję może nastąpić dyskusja, której długość określa 
przewodniczący posiedzenia.

Artykuł 21

Sprawozdanie z działalności Rady Ministrów

Sprawozdanie z działalności Rady Ministrów, które dotyczy również dalszych czynności 
podjętych w wyniku rezolucji Zgromadzenia, jest drukowane w językach urzędowych i 
doręczane.

Artykuł 22

Nadzór nad wdrażaniem umowy o partnerstwie

Na wniosek Prezydium Zgromadzenie może powołać współsprawozdawcę AKP oraz 
współsprawozdawcę Parlamentu Europejskiego w celu sporządzenia sprawozdania o regionie 
lub  jednostce szczebla niższego AKP, bądź też w każdej innej kwestii związanej z wdrażaniem 
umowy o partnerstwie.

Artykuł 23
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Wnioski o wydanie opinii przez Radę Ministrów

1. W przypadku, gdy Zgromadzenie zostaje wezwane do wydania opinii w sprawie decyzji, 
projektu decyzji, rezolucji, zalecenia lub opinii Rady Ministrów, wniosek jest przekazywany do 
Prezydium, które przekazuje zapytanie, wraz z zaleceniem, Zgromadzeniu.

2. W pilnym przypadku zgłoszonym przez Radę Ministrów Prezydium może podjąć ostateczną 
decyzję.

Artykuł 24

Stałe komisje parlamentarne

1. Zgromadzenie ustanawia trzy stałe komisje parlamentarne odpowiedzialne za wdrażanie 
umowy o partnerstwie w następujących dziedzinach:
- promowanie procesów demokratycznych poprzez dialog i porozumienie;

- kwestie gospodarcze, finansowe, wymiana i wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju;
- kwestie społeczne i środowiskowe.

2. Na wzór działalności ogólnej Zgromadzenia, jego stałe komisje parlamentarne składają się z 
członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, zgodnie z art. 1, i działają na zasadzie 
udziału ściśle zrównoważonego.

3. Stałe komisje parlamentarne posiadają regulamin przyjęty przez Zgromadzenie na wniosek 
Prezydium; jest on załączony do niniejszego regulaminu.

Artykuł 25

Tymczasowe komisje nadzoru 

1. Prezydium może, na wniosek Zgromadzenia, ustanowić określoną liczbę tymczasowych 
komisji nadzoru, których prace związane są z konkretnym zakresem tematyki dotyczącej 
umowy o partnerstwie lub kwestii objętych umową. W tym samym czasie działalność mogą 
prowadzić co najwyżej dwie komisje tego rodzaju. Komisjom nadzorczym przysługuje 
maksymalnie rok czasu na zakończenie ich prac.

2. Prezydium określa zakres obowiązków, skład i mandat tych komisji.

Artykuł 26

Warsztaty

1. W celu wzmocnienia porozumienia pomiędzy narodami Unii Europejskiej i państwami AKP 
oraz zwiększenia wrażliwości opinii publicznej na kwestie rozwoju, Zgromadzenie organizuje 
regularnie warsztaty, zarówno w Unii Europejskiej, jak i krajach AKP.
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2. Warsztaty są organizowane przez Prezydium i umożliwiają w szczególności zaproszenie osób 
mogących poinformować Zgromadzenie o wzbudzających troskę elementach rzeczywistości 
politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. 

Artykuł 27

Misje informacyjne i badawcze

Prezydium może zadecydować o ustanowieniu misji informacyjnych i badawczych do krajów 
AKP, krajów UE lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem przeszkód budżetowych. 
Prezydium lub Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne może także zadecydować o ustanowieniu 
delegacji w celu obserwacji wyborów prezydenckich lub parlamentarnych, na zaproszenie 
zainteresowanych państw, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa. W ramach ścisłej 
współpracy przewidzianej w art. 29 Prezydium może także ustanowić delegacje na posiedzenia 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i partnerów społecznych, nawet jeżeli odbywają się one 
poza Brukselą.

Artykuł 28

Zasięganie opinii społeczeństwa

Zgromadzenie dba, by państwa AKP i UE utrzymywały regularne stosunki i zasięgały opinii 
przedstawicieli środowisk gospodarczych i społecznych AKP-UE oraz innych przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, w celu otrzymania ich opinii dotyczących wdrażania celów 
umowy o partnerstwie. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego posiadają możliwość 
uczestnictwa w posiedzeniach na szczeblu regionalnym lub niższym, w posiedzeniach komisji 
stałych, oraz w warsztatach.  Prezydium każdorazowo rozpatruje warunki, na jakich są oni 
zapraszani.

Artykuł 29

Przewodniczący honorowy 

Na wniosek Prezydium, i w imię wyjątku, Zgromadzenie może przyznać jednemu ze swoich 
poprzednich wiceprzewodniczących tytuł Honorowego Przewodniczącego. Wyróżnienie to jest 
wyrazem wdzięczności Zgromadzenia za znaczące zasługi wyświadczone przez daną osobę na 
rzecz Zgromadzenia podczas wykonywania przez nią mandatu. 

Artykuł 30

Sekretariat

Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego i Sekretarz Generalny sekretariatu AKP 
podejmują wszelkie niezbędne kroki mające na celu pomoc Zgromadzeniu i zapewnienie 
właściwego przebiegu jego prac; odpowiadają oni przed Prezydium Zgromadzenia.
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Artykuł 31

Regulamin finansowy

Na podstawie propozycji Prezydium Zgromadzenie przyjmuje własny regulamin finansowe.

Artykuł 32

Interpretacja regulaminu

Przewodniczący posiedzenia lub, na jego wniosek, Prezydium, rozstrzygają kwestie dotyczące 
interpretacji regulaminu.

Artykuł 33

Wystąpienia w sprawie stosowania regulaminu

1. Każdy członek może wystąpić w sprawie przestrzegania regulaminu lub złożyć wniosek 
proceduralny; otrzymuje on wówczas pierwszeństwo przy zabieraniu głosu. Członkowi 
przysługują maksymalnie dwie minuty czasu wystąpienia w celu przedstawienia powodów 
swego wystąpienia w sprawie przestrzegania regulaminu lub wniosku proceduralnego. 

2. Jeżeli jeden z członków wnioskuje o zabranie głosu w celu sprzeciwienia się przedstawionym 
stwierdzeniom, przewodniczący posiedzenia udziela mu głosu na okres maksymalnie dwóch 
minut.

3. W tej kwestii nie udziela się głosom innym mówcom.

4. Przewodniczący posiedzenia ogłasza swoją decyzję dotyczącą wystąpienia w sprawie 
przestrzegania regulaminu; uprzednio może on wysłuchać opinii Prezydium.

Artykuł 34

Zmiany w regulaminie

1. O wszelkich zmianach w regulaminie decyduje Prezydium na podstawie propozycji 
Prezydium.

2. Zaproponowane zmiany są przyjmowane jedynie, jeżeli otrzymają większość głosów, 
zarówno w grupie AKP, jak i UE.

3. O ile w trakcie głosowania nie postanowiono inaczej, zmiany do niniejszego regulaminu 
wchodzą w życie pierwszego dnia sesji następującej po ich przyjęciu.
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ZAŁĄCZNIK Uprawnienia, zakres odpowiedzialności, skład oraz procedury komisji 
stałych

Artykuł 1

Istnieją trzy stałe komisje parlamentarne, posiadające następujące kompetencje i zakres 
odpowiedzialności:

I. KOMISJA DS. POLITYCZNYCH

Komisja posiada uprawnienia w następujących dziedzinach:

1. dialog polityczny (art. 8 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE), rozwój i kwestie 
instytucjonalne;

2. poszanowanie i promowanie praw człowieka, demokracji i dobrego zarządzania sprawami 
publicznymi (art. 9 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);

3. polityki przyczyniające się do utrzymania pokoju, zapobieganie i rozwiązywanie 
konfliktów (art. 11 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);

4. kwestie migracji (art. 13 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);
5. stosunki Zgromadzenia z właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

Komisja będzie koordynowała misje informacyjne i badawcze, w tym misje obserwatorów 
wyborów, zgodnie z art. 28 regulaminu Zgromadzenia.

II. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FINANSÓW I HANDLU

Komisja posiada uprawnienia w następujących dziedzinach:

1. rozwój gospodarczy i współpraca handlowa oraz wzmacnianie możliwości rozwoju i 
partnerstwa;

2. reformy makroekonomiczne i strukturalne, rozwój gospodarczy sektorów i turystyki (art. 
22-24 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);

3. nowe umowy gospodarcze AKP-UE, dostęp do rynku i stopniowa integracja państw AKP 
ze światową gospodarką (art. 34-37 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE)

4. handel i normy pracy (art. 50 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);

5. rozwój wsi, rybołówstwo i bezpieczeństwo żywności (art. 53-54 umowy o partnerstwie 
pomiędzy AKP-UE);

6. wszelkie kwestie dotyczące współpracy przy finansowaniu i rozwoju, w tym kontynuacja 
wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju.



DV/548969PL.doc 17

III. KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKA

Komisja ma uprawnienia w następujących dziedzinach:

1. rozwój społeczny i człowieka;

2. infrastruktura i służby społeczne, w tym kwestie zdrowia i edukacji (art. 25 umowy o 
partnerstwie pomiędzy AKP-UE);

3. kwestie dotyczące młodzieży i kultury (art. 26-27 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-
UE);

4. kwestie dotyczące płci (art. 31 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);
5. środowisko i zasoby naturalne (art. 32 umowy o partnerstwie pomiędzy AKP-UE);

Artykuł 2

1. Każdy członek Zgromadzenia ma prawo do członkostwa w jednej ze stałych komisji.

2. W skład dwóch komisji wchodzi 52, a jednej 50 członków, w równej liczbie z ramienia 
Parlamentu Europejskiego, z jednej strony, oraz parlamentarzystów z państw AKP, z 
drugiej strony. Gdy wzrasta liczba państw AKP, proporcjonalnie wzrasta liczba członków 
stałych komisji.

3. Na zaproszenie prezydium komisji członkowie mogą także uczestniczyć w posiedzeniach 
komisji, do których nie należą, w ramach zasięgania opinii, bądź gdy przedmiot debaty 
dotyczy ich kraju lub regionu.

4. Udział przedstawicieli, którzy nie są członkami parlamentu, jest dopuszczalny jedynie w 
przypadku, gdy przedmiot debaty dotyczy ich kraju; w żadnym wypadku nie przysługuje im 
prawo głosu.

5. O ile dana komisja nie postanowi inaczej, wszystkie posiedzenia są jawne.

Artykuł 3

1. Skład komisji odzwierciedla, w miarę możliwości, skład Zgromadzenia.

2. Komisje wybierają prezydium komisji spośród swoich członków, na okres jednego roku. 

3. W skład prezydium komisji wchodzi dwóch współprzewodniczących (jeden przedstawiciel 
Parlamentu Europejskiego oraz jeden przedstawiciel krajów AKP) i czterech 
współwiceprzewodniczących (dwóch przedstawicieli krajów AKP i dwóch przedstawicieli 
Parlamentu Europejskiego).

4. Komisjom przewodniczy wspólnie jeden poseł Parlamentu Europejskiego i jeden poseł 
reprezentujący kraje AKP.
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5. Komisje mogą powoływać sprawozdawców w celu rozpatrzenia szczegółowych kwestii 
leżących w zakresie ich uprawnień i przygotowania sprawozdań do przedłożenia 
Zgromadzeniu, po upoważnieniu przez Prezydium, zgodnie z art. 2 regulaminu. 

Do zawartych w sprawozdaniach propozycji rezolucji mogą być dołączone uzasadnienia 
nieprzekraczające czterech stron.

6. Stałe komisje mogą rozpatrywać inne punkty porządku dziennego bez sprawozdania oraz 
uprzedzać Prezydium na piśmie, że dane punkty zostały rozpatrzone. 

7. Komisje przyczyniają się także do dialogu z partnerami niepaństwowymi, zgodnie z art. 17 
ust. 3 umowy o partnerstwie, w szczególności poprzez ich wysłuchanie.

8. Komisje informują Zgromadzenie o swojej działalności.

Artykuł 4

1. Komisje zbierają się na wezwanie swoich współprzewodniczących, na maksymalnie 
czterech posiedzeniach w roku, z których dwa odbywają się w czasie sesji Zgromadzenia.

2. Każdy członek może złożyć poprawkę do rozpatrzenia w komisji. W kwestii procedury, art. 
3 (obecność innych instytucji), art 4. (obserwatorzy), art. 8 (kworum), art. 9 
(przewodniczenie posiedzeniom), art. 15 (prawo głosu i sposoby głosowania) oraz art. 28 
(zasięganie opinii społeczeństwa) regulaminu Zgromadzenia stosują się mutatis mutandis 
do posiedzeń komisji.


