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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA

Artigo 1º

Assembleia Parlamentar Paritária

1. A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE é constituída nos termos do artigo 17º do 
Acordo de Parceria assinado entre os membros do grupo dos Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro.

2. A Assembleia Parlamentar Paritária é composta por um número igual de representantes da 
União Europeia e dos Estados ACP. São membros da Assembleia Parlamentar Paritária, por um 
lado, os deputados ao Parlamento Europeu e, por outro lado, parlamentares ou, na sua falta, 
representantes designados pelos parlamentos dos Estados ACP. No caso dos Estados ACP que 
não possuam parlamento, a participação, sem direito de voto, do representante do Estado ACP 
em causa estará sujeita à aprovação prévia da Assembleia Parlamentar Paritária.

3. Os poderes dos membros da Assembleia serão estabelecidos por meio de nomeação escrita 
emitida pelas autoridades competentes dos Estados respectivos, caso se trate de representantes 
dos Estados ACP, e pelo Presidente do Parlamento Europeu, caso se trate dos seus 
representantes.

Artigo 2º

Mesa da Assembleia

1. A Assembleia elege de entre os seus membros uma Mesa, cujo mandato tem a duração de um 
ano.

2. A Mesa é constituída por dois Co-Presidentes com atribuições idênticas e por vinte e quatro 
Vice-Presidentes, sendo metade dos seus membros designados pelos representantes dos Estados 
ACP e a outra metade pelos representantes do Parlamento Europeu, segundo um processo 
adoptado por cada um destes dois grupos.

3. A Mesa prepara os trabalhos da Assembleia, vela pelo seguimento dado aos trabalhos e às 
resoluções desta e estabelece todos os contactos necessários com o Conselho dos Ministros 
ACP-UE, a seguir designado "Conselho dos Ministros", e com o Comité dos Embaixadores 
ACP-UE.

4. A Mesa é responsável pela coordenação dos trabalhos da Assembleia.

5. A Mesa reúne-se, a pedido dos Co-Presidentes, pelo menos duas vezes por ano, geralmente 
antes das sessões da Assembleia.

6. A Mesa propõe à Assembleia uma ordem de trabalhos dos debates. Incumbe-lhe a 
responsabilidade de velar por que, na medida do possível, a metade dos pontos inscritos na 
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ordem dos trabalhos digam respeito a questões de interesse comum. A Mesa pode ainda propor 
uma limitação do tempo de uso da palavra.

7. A Mesa é o órgão competente no que diz respeito à composição e às competências das 
comissões permanentes.

8. A Mesa é o órgão competente para autorizar os relatórios e as propostas de resolução das 
comissões permanentes.

9. A Mesa pode, igualmente, submeter questões à apreciação das comissões permanentes, que 
poderão, subsequentemente, pedir para elaborar um relatório sobre um tema específico. 

10. A Mesa é responsável pelo controlo do acompanhamento dado às resoluções e decisões da 
Assembleia. Caso as resoluções sejam apresentadas por uma comissão parlamentar permanente, 
a Mesa pode delegar a responsabilidade do controlo do acompanhamento dado a essas resoluções 
no presidente e no relator da comissão parlamentar permanente.

11. As reuniões da Mesa não são públicas.

Artigo 3º

Presença de outras instituições

1. O Conselho dos Ministros participa nas sessões da Assembleia.

2. O Conselho dos Ministros ACP, o Comité dos Embaixadores ACP, bem como o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia podem participar nas sessões da Assembleia, a convite 
da Mesa.

Artigo 4º

Observadores

1. No caso da adesão de um outro Estado ao Acordo de Parceria e até à ratificação do mesmo por 
este Estado, um seu representante pode assistir às sessões da Assembleia na qualidade de 
observador. Os Estados que são membros do Grupo ACP podem assistir às sessões da 
Assembleia na qualidade de observadores.

2. Os agrupamentos económicos regionais entre Estados ACP, o Comité Económico e Social 
europeu, bem como os representantes dos meios económicos e sociais ACP-UE e os demais 
agentes da sociedade civil têm o direito de designar observadores às sessões da Assembleia. 
Estes delegados podem igualmente assistir às reuniões das comissões permanentes e às reuniões 
parlamentares regionais ou sub-regionais da Assembleia Parlamentar Paritária.

O Centro Técnico de Cooperação Agrícola (CTA) e o Centro para o Desenvolvimento das 
Empresas (CDE)  podem assistir às sessões da Assembleia.
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3. O Co-Presidente pode, com o acordo prévio da Mesa, convidar outras individualidades ou 
organizações a assistirem às sessões da Assembleia, às reuniões das comissões permanentes e às 
reuniões parlamentares regionais e sub-regionais na qualidade de observadores.

4. Os observadores não têm direito de voto, mas podem usar da palavra nas sessões, após acordo 
prévio da Assembleia.

Artigo 5º

Sessões da Assembleia

1. A Assembleia reúne-se duas vezes por ano, alternadamente num país ACP e num 
Estado-Membro da Comunidade, devidamente convocada pelos seus Co-Presidentes.

2. Na fixação do local das sessões, observa-se uma rotação entre o grupo de Estados ACP e os 
Estados-Membros da Comunidade.

3. A pedido da Mesa ou do Conselho dos Ministros, os Co-Presidentes podem convocar a 
Assembleia para uma sessão extraordinária.

Artigo 6º

Reuniões regionais e sub-regionais da Assembleia

1. Em conformidade com o nº 3 do artigo 17º do Acordo de Parceria, a Assembleia Parlamentar 
Paritária pode organizar reuniões regionais ou sub-regionais. Tais reuniões são decididas com 
base num pedido apresentado pela Mesa ou pelas regiões abrangidas.

2. Para os efeitos da aplicação do regimento da Assembleia Parlamentar Paritária, os termos 
“região” e sub-região” referem-se a entidades que são definidas pelos Parlamentos nacionais dos 
Estados ACP. Cada entidade assim definida é submetida à aprovação definitiva da Assembleia 
Parlamentar Paritária.

3. Participam nestas reuniões dois representantes de cada país ACP da região ou da sub-região e 
um número equivalente de deputados europeus.

4. A Assembleia organiza, no máximo, duas reuniões regionais ou sub-regionais por ano.

5. A Mesa adopta todas as medidas aplicáveis para a organização dessas reuniões.
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Artigo 7º

Ordem de trabalhos

1. A Mesa estabelece o projecto de ordem de trabalhos da sessão, o qual é por sua vez 
apresentado pelos Co-Presidentes à Assembleia para aprovação. Os temas são relativos à 
cooperação para o desenvolvimento entre a União Europeia e os Estados ACP, no âmbito do 
Acordo de Parceria.

A ordem de trabalhos de cada sessão inclui duas categorias de temas:

i) os relatórios apresentados pelas comissões permanentes. Os temas são limitados a três por 
sessão;

ii) os temas urgentes, propostos por uma comissão permanente ou apresentados pela própria 
Mesa. A inscrição de temas urgentes continua a ser uma excepção e não pode exceder o número 
de dois por sessão.

2. Um representante dos Estados ACP, um grupo político ou dez membros podem entregar uma 
proposta de resolução sobre os temas urgentes. As propostas de resolução devem limitar-se aos 
temas urgentes que estão inscritos na ordem de trabalhos da sessão e não podem exceder 800 
palavras. As propostas de resolução devem ser entregues quatro semanas antes da abertura da 
reunião durante a qual serão debatidas e votadas.

3. As propostas de resolução sobre temas urgentes são submetidas à Mesa. Esta verifica que cada 
proposta de resolução satisfaz as condições exigidas no número anterior, está inscrita na ordem 
de trabalhos e está disponível em inglês e francês. As propostas da Mesa são submetidas à 
aprovação da Assembleia.

4. A Mesa transmite à comissão competente, para informação, as propostas de resolução sobre 
temas urgentes.

Artigo 8º

Quórum

1. Considera-se que existe quórum no caso de se encontrar reunido um terço dos representantes, 
quer dos Estados ACP, quer do Parlamento Europeu.

2. Qualquer que seja o número de votantes, a votação é considerada válida, a menos que, antes 
do seu início, o Presidente verifique, a requerimento prévio de pelo menos dez membros, que 
não foi atingido o quórum. Se o quórum não tiver sido atingido, a votação será inscrita na ordem 
de trabalhos da sessão seguinte.
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Artigo 9º

Presidência das sessões

1. Os Co-Presidentes decidem por comum acordo qual dos dois presidirá a cada uma das sessões 
da Assembleia.

2. Cabe ao Presidente declarar abertas, suspender e dar por encerradas as sessões da Assembleia. 
Cabe também ao Presidente assegurar a observância do Regimento, manter a ordem, conceder a 
palavra, encerrar os debates, pôr os assuntos à votação e anunciar os resultados das votações.

3. Durante um debate, o Presidente apenas pode tomar a palavra para fazer o ponto da situação 
ou chamar os membros da Assembleia à ordem; caso pretenda tomar parte no debate, deve 
deixar o seu lugar.

4. Os dois Co-Presidentes podem fazer-se substituir na presidência por um Vice-Presidente.

Artigo 10º

Distribuição dos lugares

Os membros da Assembleia são distribuídos por ordem alfabética. Esta é determinada pelo 
nome, para os representantes do Parlamento Europeu, e pelo nome e pela designação do país 
respectivo, para os representantes dos países ACP.

Artigo 11º

Línguas oficiais

1. As línguas oficiais da Assembleia são o alemão, o checo, o dinamarquês, o espanhol, o 
estónio, o finlandês, o francês, o grego, o húngaro, o inglês, o italiano, o letão, o lituano, o 
maltês, o neerlandês, o polaco, o português, o eslovaco, o esloveno e o sueco.

2. Os actos adoptados pela Assembleia são publicados nas línguas oficiais. Os documentos 
preparatórios e documentos de trabalho são publicados pelo menos em inglês e francês.

3. A Mesa pode decidir sobre o número de línguas para as quais será facultada a interpretação no 
caso de sessões da Assembleia fora dos locais de trabalho habituais do Parlamento Europeu.

Artigo 12º

Publicidade dos debates

As sessões da Assembleia são públicas, a não ser que esta decida em contrário.
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Artigo 13º

Actas e resumo dos debates para a imprensa

1. As actas de cada sessão, contendo as decisões da Assembleia e os nomes dos oradores, serão 
distribuídas na sessão seguinte.

2. As actas dos debates são publicadas pelo Parlamento Europeu no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias e pelos Estados ACP sob a forma que cada um deles considere mais 
adequada.

3. É redigido um resumo dos debates em inglês e francês a transmitir à imprensa. Este resumo 
não deve ser considerado documento oficial.

Artigo 14º

Direito ao uso da palavra

1. Nenhum membro da Assembleia pode usar da palavra sem que para isso seja convidado pelo 
Presidente. Os países citados nas resoluções dispõem do direito de resposta dentro dos limites de 
tempo que lhes está atribuído.

2. A Assembleia pode decidir limitar o tempo de uso da palavra, sob proposta do Presidente.

3. No que respeita aos representantes do Parlamento Europeu, o tempo de uso da palavra será 
atribuído de acordo com o método de Hondt.

4. Os membros do Conselho dos Ministros ou os seus representantes nomeados, bem como os 
representantes dos organismos referidos no nº 2 do artigo 4, são ouvidos a seu pedido.

5. Além do caso previsto no nº 6, um orador não pode ser interrompido, excepto pelo Presidente 
e unicamente no caso de o seu tempo de uso da palavra ter sido excedido.

6. O Presidente adverte o orador caso este se afaste da matéria objecto de debate. Em caso de 
reincidência, o Presidente pode retirar-lhe a palavra durante o período que entenda necessário.

Artigo 15º

Direito de voto e modalidades de votação

1. Cada membro com direito a voto dispõe de um voto, que não pode ser delegado.

2. A Assembleia vota normalmente por meio de braços erguidos. Se o resultado da votação de 
braços erguidos der origem a dúvidas, a Assembleia é convidada a proceder a nova votação 
utilizando cartões de cor, ou por sistema electrónico.



10/19 DV\548969PT.doc

PT

3. No caso de, antes do início da votação, ter sido apresentado, por escrito, um pedido por um 
mínimo de dez membros, a Assembleia pode proceder a uma votação por escrutínio secreto.

4. Para ser adoptada, uma decisão deve reunir a maioria dos sufrágios da Assembleia. No caso 
de, antes do início da votação e a requerimento prévio de um mínimo de cinco membros, for 
solicitada uma votação separada por representantes, procede-se a uma votação na qual os 
representantes dos Estados ACP e os representantes do Parlamento Europeu votam 
separadamente e de forma alternada quanto à ordem da votação. Neste caso, o texto em causa só 
é adoptado quando reúna a maioria dos sufrágios expressos pelos representantes dos Estados 
ACP e do Parlamento Europeu que tenham participado na votação.

5. Caso se verifique um empate de votos, a proposta não é adoptada. Poderá, no entanto, voltar a 
ser apresentada na sessão seguinte da Assembleia.

6. Caso tenha sido apresentado um pedido por um mínimo de cinco membros, antes do início da 
votação, a Assembleia procede a uma votação separada por partes do texto de um ponto ou de 
uma alteração.

7. Qualquer pedido entregue nos termos dos nºs 3, 4 e 6 do presente artigo pertencerá ao seu 
autor e, por consequência, poderá ser retirado em qualquer altura antes da votação.

Artigo 16º

Declarações de voto

Qualquer membro pode apresentar oralmente ou por escrito, a respeito da votação final, uma 
declaração oral que não pode exceder um minuto e meio ou uma declaração escrita com 200 
palavras, no máximo.

Artigo 17º

Resoluções da Assembleia

1. A Assembleia pronuncia-se sobre as propostas de resolução incluídas nos relatórios 
apresentados pelas comissões permanentes, nos termos do artigo 7º.

2. A Assembleia pronuncia-se, igualmente, se for caso disso, sobre as propostas de resoluções 
sobre temas urgentes, nos termos do artigo 7º.

3. O presidente da sessão convida, se for caso disso, os autores das resoluções que versam sobre 
temas urgentes similares a elaborarem uma resolução de compromisso. Após o debate, cada 
resolução de compromisso, bem como as alterações a ela atinentes, são submetidas a votação da 
Assembleia. Quando uma resolução de compromisso é aprovada, todas as outras resoluções 
apresentadas sobre o mesmo tema são caducas.
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4. As resoluções aprovadas pela Assembleia são transmitidas à Comissão, ao Conselho dos 
Ministros e a todas as outras partes interessadas. A Comissão e o Conselho dos Ministros 
comunicam na reunião seguinte da Assembleia o seguimento dado às resoluções aprovadas.

Artigo 18º

Alterações

1. Um representante dos Estados ACP com direito de voto, um grupo político ou um mínimo de 
dez membros podem apresentar alterações. As alterações devem referir-se ao texto que se 
pretende modificar e ser apresentadas por escrito. O Presidente avalia da sua admissibilidade 
com base nestes critérios.

2. O prazo de entrega das alterações é anunciado no início da sessão.

3. Durante a votação, as alterações têm prioridade sobre o texto a que dizem respeito.

4. No caso de duas ou mais alterações dizerem respeito à mesma parte do texto, é posta em
primeiro lugar à votação a que, pelo seu conteúdo, se afaste mais do texto em debate. Apenas são 
admitidas as alterações orais destinadas a corrigir erros técnicos ou linguísticos. Todas as demais 
alterações orais são deixadas à discrição da Assembleia. Uma alteração oral que conte com a 
oposição de dez membros não é tomada em consideração.

Artigo 19º

Perguntas com pedido de resposta escrita

1. Qualquer membro da Assembleia pode formular perguntas com pedido de resposta escrita ao 
Conselho dos Ministros ou à Comissão.

2. As perguntas são entregues por escrito à Mesa, que decide da sua admissibilidade. Em caso 
afirmativo, transmite-as ao Conselho dos Ministros ou à Comissão, consoante os casos. O 
Conselho dos Ministros ou a Comissão são convidados a responder por escrito no prazo de dois 
meses após a data da comunicação da pergunta.

3. As perguntas que tenham sido objecto de resposta são publicadas pelo Parlamento Europeu, 
em conjunto com a respectiva resposta, no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, e pelos 
Estados ACP sob a forma que cada um deles julgue adequada.

4. As perguntas que não tenham sido objecto de resposta no prazo previsto são publicadas, nas 
mesmas condições, com a indicação de que não foram ainda objecto de resposta.
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Artigo 20º

Perguntas com pedido de resposta oral

1. O período de perguntas ao Conselho dos Ministros e à Comissão realiza-se em todas as 
sessões, no momento estipulado pela Mesa, de forma a garantir a presença de ambas as 
instituições ao mais alto nível.

2. Qualquer membro da Assembleia pode formular uma pergunta com pedido de resposta oral ao 
Conselho dos Ministros e à Comissão. As perguntas assinadas por vários membros apenas 
podem ser apresentadas por um único parlamentar.

3. As perguntas são dirigidas por escrito à Mesa dentro do prazo fixado pela mesma.

4. Em casos de urgência, e com o consentimento da instituição à qual a pergunta é dirigida, os 
Co-Presidentes ou a Mesa podem decidir inscrever uma pergunta na ordem dos trabalhos mesmo 
que o prazo fixado pela Mesa tenha sido ultrapassado.

5. Os Co-Presidentes da Assembleia decidem da admissibilidade das perguntas orais, que é 
regulada em função do âmbito e dos termos do Acordo de Parceria. As perguntas que se 
relacionem com assuntos que já se encontrem incluídos na ordem de trabalhos para discussão são 
consideradas não admissíveis. As perguntas consideradas como admissíveis são comunicadas ao 
Conselho dos Ministros ou à Comissão. Os Co-Presidentes decidem sobre a ordem pela qual as 
perguntas orais serão tratadas. O autor é notificado imediatamente da respectiva decisão.

6. As perguntas não podem conter mais de cem palavras e devem ser apresentadas sob a forma 
de perguntas e não de declarações.

7. A Assembleia não consagra mais de duas horas por sessão ao exame das perguntas com 
pedido de resposta oral. As perguntas que não tenham obtido resposta por falta de tempo são 
objecto de resposta por escrito, a não ser que os respectivos autores as retirem.

8. Só pode ser dada resposta a uma pergunta no caso de o seu autor se encontrar presente ou ter 
comunicado por escrito aos Co-Presidentes, antes do período de perguntas, o nome do seu 
suplente.

9. A pergunta é objecto de resposta por escrito, caso não se encontrem presentes o autor ou o seu 
suplente.

10. O Conselho dos Ministros ou a Comissão são convidados a responder sucintamente. Após ter 
sido objecto de resposta, o autor da pergunta respectiva pode apresentar uma breve pergunta 
suplementar, se o tempo o permitir. O Presidente pode rejeitar qualquer pergunta que não esteja 
relacionada com a pergunta inicial.

11. A resposta do Conselho dos Ministros ou da Comissão pode ser seguida de debate, se pelo 
menos dez membros da Assembleia o requererem. A duração do debate é fixada pelo Presidente.
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Artigo 21º

Relatório de actividades do Conselho dos Ministros

O relatório de actividades do Conselho dos Ministros, que inclui igualmente as medidas tomadas 
para dar seguimento às resoluções da Assembleia, é publicado e distribuído nas línguas oficiais.

Artigo 22º

Controlo da aplicação do Acordo de Parceria

Por proposta da Mesa, a Assembleia pode designar um co-relator ACP e um co-relator europeu 
para elaborarem um relatório sobre uma região ou sub-região ACP específica ou para qualquer 
outro assunto relacionado com a aplicação do Acordo de Parceria.

Artigo 23º

Pedidos de parecer do Conselho dos Ministros

1. Caso a Assembleia seja solicitada a dar um parecer sobre uma decisão, sobre um projecto de 
decisão, de resolução, de recomendação ou de parecer do Conselho dos Ministros, o pedido é 
submetido à apreciação da Mesa, que transmite a questão à Assembleia, juntamente com uma 
recomendação.

2. Em matéria cuja urgência tenha sido declarada pelo Conselho dos Ministros, a Mesa pode 
deliberar com carácter definitivo.

Artigo 24º

Comissões parlamentares permanentes

1. A Assembleia constitui três comissões parlamentares permanentes encarregadas, no âmbito da 
aplicação do Acordo de Parceria, dos seguintes domínios:

- da promoção dos processos democráticos através do diálogo e da concertação;
- das questões económicas, financeiras e comerciais, e da aplicação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento;
- das questões sociais e ambientais.

2. A exemplo do seu funcionamento geral, as comissões parlamentares permanentes da 
Assembleia são compostas de membros da Assembleia Parlamentar Paritária, nos termos do 
artigo 1º, e funcionam de maneira estritamente paritária.



14/19 DV\548969PT.doc

PT

3. As comissões parlamentares permanentes dispõem de um regulamento aprovado pela 
Assembleia, sob proposta da Mesa, que se encontra em anexo ao presente Regimento.

Artigo 25º

Comissões temporárias de acompanhamento

1. A Mesa pode, com base numa proposta da Assembleia, criar comissões temporárias de 
acompanhamento para assuntos específicos relacionados com o Acordo de Parceria ou para 
matérias abrangidas pelo mesmo. Apenas duas comissões podem estar operacionais 
simultaneamente. As comissões de acompanhamento dispõem do prazo de um ano para 
concluírem o seu trabalho.

2. A Mesa determina as responsabilidades, a composição e o mandato das comissões temporárias 
de acompanhamento.

Artigo 26º

Painéis de reflexão

1. A fim de contribuir para uma maior compreensão entre os povos da União Europeia e os dos 
Estados ACP e sensibilizar a opinião pública para as questões de desenvolvimento, a Assembleia 
organiza regularmente painéis de reflexão, tanto na União Europeia como nos países ACP.

2. Os painéis de reflexão são organizados sob a responsabilidade da Mesa e permitem, em 
especial, convidar pessoas susceptíveis de informar a Assembleia sobre as realidades políticas, 
económicas, sociais e culturais que constituem objecto de preocupação.

Artigo 27º

Missões de informação e de estudo

A Mesa pode decidir realizar missões de estudo e de informação em países ACP ou da União 
Europeia, ou junto de organizações internacionais, sem prejuízo das limitações orçamentais. A 
Mesa ou a Assembleia Paritária poderão também decidir enviar delegações de observação de 
eleições presidenciais ou parlamentares a convite do país em causa, desde que esteja garantida a 
sua segurança. No âmbito da colaboração estreita prevista no artigo 29, a Mesa pode ainda enviar 
delegações a reuniões do Comité Económico e Social e dos parceiros sociais, nomeadamente as 
realizadas fora de Bruxelas.
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Artigo 28º

Consulta da sociedade civil

A Assembleia vela por que os Estados ACP e a União Europeia mantenham contactos e 
consultas regulares com representantes dos meios económicos e sociais ACP-UE e os demais 
agentes da sociedade civil, a fim de recolher os seus pareceres sobre a consecução dos objectivos 
do Acordo de Parceria. Esses representantes da sociedade civil devem ter a possibilidade de 
assistir às reuniões regionais e sub-regionais, bem como às reuniões das comissões permanentes, 
e de participar nos painéis de reflexão. A Mesa examina caso a caso as condições em que os 
convites lhes são endereçados.

Artigo 29º

Presidente honorário

Por proposta da Mesa, e a título excepcional, a Assembleia pode atribuir o título de Presidente 
honorário a um dos seus antigos Co-Presidentes. Esta distinção traduz o reconhecimento da 
Assembleia pelos eminentes serviços prestados pela pessoa em questão, durante o seu mandato, à 
causa da Assembleia.

Artigo 30º

Secretariado

O Secretário-Geral do Parlamento Europeu e o Secretário-Geral do Secretariado ACP tomam 
todas as disposições necessárias para garantir o apoio à Assembleia e o bom andamento dos seus 
trabalhos. Ambos são responsáveis perante a Mesa da Assembleia.

Artigo 31º

Regulamento financeiro

A Assembleia adopta o seu regulamento financeiro com base em propostas da Mesa.

Artigo 32º

Interpretação do Regimento

O Presidente - ou, por solicitação sua, a Mesa – decide sobre as questões relativas à interpretação 
do Regimento.
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Artigo 33º

Intervenções sobre a aplicação do Regimento

1. Qualquer membro pode proceder a uma interpelação para cumprimento do Regimento ou 
apresentar uma moção relativa ao processo e tem direito a usar da palavra prioritariamente. O 
tempo de uso da palavra para expor os fundamentos da sua interpelação ou para apresentar a 
moção não deve exceder dois minutos.

2. O Presidente pode, se solicitado, conceder a palavra a um orador que esteja contra os 
fundamentos apresentados, por um tempo máximo de dois minutos.

3. Não é concedida a palavra a outros oradores para o mesmo tema.

4. O Presidente comunica a sua decisão sobre a interpelação para cumprimento do Regimento ou 
moção relativa ao processo, podendo consultar previamente a Mesa.

Artigo 34º

Revisão do Regimento

1. Qualquer alteração ao Regimento é decidida pela Assembleia, sob proposta da Mesa.

2. As alterações propostas só são adoptadas no caso de reunirem a maioria dos votos em cada um 
dos grupos de representantes com assento na Assembleia.

3. Salvo excepção prevista no momento da votação, as alterações ao presente regimento entram 
em vigor no primeiro dia da sessão subsequente à da sua aprovação.
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ANEXO: Competências, responsabilidades, composição e processos das comissões 
permanentes

Artigo 1º

Existem três comissões parlamentares permanentes, dotadas das seguintes competências e 
responsabilidades:

I. COMISSÃO DES ASSUNTOS POLÍTICOS

Esta comissão tem competência quanto a questões relativas:

1. ao diálogo político (artigo 8º do Acordo de Parceria ACP-UE), ao desenvolvimento e às 
questões institucionais;

2. ao respeito e à promoção dos direitos humanos, da democracia e da boa governação (artigo 
9º do Acordo de Parceria ACP-UE);

3. às políticas a de consolidação da paz, à prevenção e resolução de conflitos (artigo 11º do 
Acordo de Parceria ACP-UE);

4. às questões relativas à migração (artigo 13º do Acordo de Parceria ACP-UE);

5. às relações da Assembleia com as organizações internacionais apropriadas.

Caber-lhe-á coordenar os trabalhos das missões de informação e de estudo, incluindo as 
delegações enviadas para a observação de eleições, em conformidade com o artigo 28º do 
Regimento da Assembleia.

II. COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, DAS FINANÇAS E DO 
COMÉRCIO

Esta comissão tem competência quanto a questões relativas:

1. ao desenvolvimento económico e à cooperação comercial, bem como ao reforço das 
capacidades tendo em vista o desenvolvimento e a concretização da parceria;

2. às reformas macroeconómicas e estruturais, ao desenvolvimento económico sectorial e ao 
turismo (artigos 22º a 24º do Acordo de Parceria ACP-UE);

3. aos novos acordos comerciais ACP-CE, ao acesso ao mercado e à integração progressiva 
dos Estados ACP na economia mundial (artigos 34º a 37º do Acordo de Parceria ACP-UE);

4. ao comércio e às normas do trabalho (artigo 50º do Acordo de Parceria ACP-UE);
5. ao desenvolvimento rural, à pesca e à segurança alimentar (artigos 53º e 54º do Acordo de 

Parceria ACP-UE); 
6. a todas as questões respeitantes à cooperação para o financiamento do desenvolvimento, 

incluindo o acompanhamento da execução do Fundo de Desenvolvimento Europeu.
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III. COMISSÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS E DO MEIO AMBIENTE

Esta comissão tem competência quanto a questões relativas:

1. ao desenvolvimento social e humano;
2. às infra-estruturas e serviços sociais, incluindo as questões de saúde e de educação (artigo 

25º do Acordo de Parceria ACP-UE);
3. às questões ligadas à juventude e à cultura (artigos 26º e 27º do Acordo de Parceria 

ACP-UE);
4. às questões ligadas à igualdade dos sexos (artigo 31º do Acordo de Parceria ACP-UE);

5. ao ambiente e aos recursos naturais (artigo 32º do Acordo de Parceria ACP-UE).

Artigo 2º

1. Cada membro da Assembleia tem o direito de ser membro de uma das comissões 
permanentes.

2. Duas das comissões são constituídas por 52 membros e uma por 50, contando com um 
número igual, por um lado, de deputados do Parlamento Europeu, e, por outro lado, de 
representantes dos países ACP. Caso haja um aumento do número de países ACP, o número 
de membros das comissões permanentes será aumentado de modo proporcional.

3. Os membros podem assistir também a reuniões de comissões a que não pertencem, a título 
consultivo ou quando o objecto dos debates esteja relacionado com o seu respectivo país ou 
região, a convite da Mesa da comissão.

4. A participação de representantes que não são membros de um parlamento é permitida 
unicamente quando o objecto dos debates esteja relacionado com o seu respectivo país, mas 
sem direito de voto.

5. Todas as reuniões são públicas, salvo decisão contrária de uma comissão.

Artigo 3º

1. A composição das comissões deve reflectir, na medida do possível, a composição da 
Assembleia.

2. As comissões elegem de entre os seus membros uma Mesa, cujo mandato tem a duração de 
um ano.

3. A Mesa de comissão é constituída por dois Co-Presidentes (um representante do Parlamento 
Europeu e um representante dos países ACP) e por quatro Co-Vice-Presidentes (dois 
representantes dos países ACP e dois representantes do Parlamento Europeu).
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4. As comissões são presididas conjuntamente por um deputado ao Parlamento Europeu e por 
um membro de um parlamento, em representação de um país ACP.

5. As comissões podem designar relatores para a apreciação de questões específicas da sua 
competência e a elaboração de relatórios que serão submetidos à Assembleia, após 
autorização da Mesa, nos termos do artigo 2º do Regimento.

As propostas de resolução contidas nos relatórios podem ser acompanhadas de uma 
exposição de motivos que não exceda quatro páginas.

6. As comissões permanentes poderão debater outros pontos da ordem de trabalhos, sem 
relatório, e informar a Mesa, por escrito, de que os referidos pontos foram debatidos.

7. As comissões contribuem igualmente para o diálogo com os actores não-governamentais, 
nos termos do nº 3 do artigo 17º do Acordo de Parceria, nomeadamente sob a forma de 
audições. 

8. As comissões manterão a Assembleia informada sobre as suas actividades.

Artigo 4º

1. As comissões reúnem-se por convocação dos seus Co-Presidentes e para um número não 
superior a quatro sessões por ano, duas das quais durante a sessão da Assembleia.

2. Qualquer membro pode apresentar alterações para apreciação em comissão. No que diz 
respeito ao processo, aplicam-se mutatis mutandis às reuniões das comissões os artigos 3º 
(presença de outras instituições), 4º (observadores), 8º (quórum), 9º (presidência das 
sessões), 15º (direito de voto e modalidades de votação) e 28º (consulta da sociedade civil) 
do Regimento da Assembleia.


