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GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EU-FÖRSAMLINGENS 
ARBETSORDNING 

Artikel 1

Den gemensamma parlamentariska församlingen

1. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen upprättas i enlighet med 
artikel 17 i partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å 
ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan.

2. Den gemensamma parlamentariska församlingen är sammansatt av ett lika antal företrädare 
för EU och AVS-staterna. Församlingens ledamöter utgörs dels av ledamöter av 
Europaparlamentet, dels av parlamentsledamöter eller, i avsaknad av sådana, företrädare som 
har utsetts av parlamentet i varje AVS-stat. Om parlament saknas skall församlingen på 
förhand godkänna att en företrädare för AVS-staten ifråga får delta utan rösträtt.

3. Mandaten för församlingens ledamöter skall upprättas i en skrivelse om deras utnämning 
som skall utfärdas av behörig myndighet i respektive stat vad beträffar AVS-företrädarna, och 
av Europaparlamentets talman vad beträffar Europaparlamentets företrädare.

Artikel 2

Församlingens presidium

1. Församlingen skall bland sina ledamöter välja ett presidium för en tid av ett år.

2. Presidiet skall bestå av två likställda ordförande och tjugofyra vice ordförande. Hälften av 
presidiets ledamöter skall nomineras av AVS-staternas företrädare och hälften av 
Europaparlamentets företrädare enligt ett förfarande som fastställs av respektive part.

3. Presidiet skall förbereda arbetet i församlingen, följa upp församlingens aktiviteter och 
resolutioner och etablera alla nödvändiga kontakter med AVS-EU-ministerrådet, hädanefter 
kallat "ministerrådet", och AVS-EU-ambassadörkommittén.

4. Presidiet skall ansvara för samordningen av församlingens arbete.

5. Presidiet skall på anmodan från ordförandena sammanträda minst två gånger om året, 
vanligtvis före församlingens sessioner.

6. Presidiet skall förelägga församlingen ett förslag till föredragningslista för 
överläggningarna. Det skall sörja för att hälften av punkterna på föredragningslistan i 
möjligaste mån berör frågor av gemensamt intresse. Det kan föreslå en begränsning av 
talartiden.

7. Presidiet är det organ som beslutar om sammansättning av och befogenheter för de ständiga 
utskotten.

8. Presidiet är det organ som ger de ständiga utskotten tillstånd att utarbeta rapporter och 
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resolutionsförslag.

9. Presidiet kan även hänvisa frågor till behandling i de ständiga utskotten, vilka därefter kan 
anmodas utarbeta en rapport om någon särskild fråga

10. Presidiet skall ansvara för att övervaka uppföljningen av församlingens resolutioner och 
beslut. När det gäller resolutioner som har lagts fram av ett ständigt parlamentsutskott kan 
presidiet delegera ansvaret för att övervaka uppföljningen till det ständiga 
parlamentsutskottets ordförande och föredragande.

11. Presidiets sammanträden skall inte vara offentliga.

Artikel 3

Andra institutioners närvaro

1. Ministerrådet skall delta i församlingens sessioner.

2. AVS ministerråd, AVS ambassadörkommitté, Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen har efter inbjudan från presidiet rätt att delta i församlingens sessioner

Artikel 4

Observatörer

1. Om en ny stat ansluter sig till partnerskapsavtalet har en företrädare från denna stat rätt att i 
väntan på statens ratificering av partnerskapsavtalet delta i församlingens sessioner som 
observatör. Stater som är medlemmar i AVS-gruppen får delta i församlingen som 
observatörer.

2. Regionala ekonomiska sammanslutningar bland AVS-staterna, EU:s ekonomiska och 
sociala kommitté samt företrädare för AVS/EU:s näringsliv och arbetsmarknad har, liksom 
andra aktörer inom det civila samhället, rätt att sända observatörer till församlingens 
sessioner. Dessa observatörer får även närvara vid de ständiga utskottens sammanträden och 
den gemensamma parlamentariska församlingens parlamentariska möten på regional och 
subregional nivå.

Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete och centrumet för 
företagsutveckling har rätt att delta i församlingens sessioner.

3. Ordföranden kan med presidiets tillåtelse bjuda in andra organisationer eller personer för 
att som observatörer delta i församlingens sessioner, de ständiga utskottens möten samt 
regionala eller subregionala parlamentariska möten.

4. Observatörer har ingen rösträtt. De kan med församlingens tillåtelse tilldelas ordet.

Artikel 5
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Församlingens sessioner

1. Församlingen skall hålla två sessioner om året. Den skall sammankallas av sina 
ordföranden och sessionerna skall hållas växelvis i en AVS-stat och en EU-medlemsstat.

2. Vid val av plats för sessionerna skall rotation mellan AVS-staterna och 
EU-medlemsstaterna säkerställas.

3. Ordförandena kan efter begäran från presidiet eller ministerrådet sammankalla 
församlingen till en extraordinarie session

Artikel 6

Församlingens regionala och subregionala möten

1. I enlighet med artikel 17.3 i partnerskapsavtalet får den gemensamma parlamentariska
församlingen hålla regionala eller subregionala möten. Beslut om sådana möten skall fattas på 
begäran av presidiet eller de berörda regionerna.

2. Med tillämpning av den gemensamma parlamentariska församlingens arbetsordning 
betecknar termerna ”region” och ”subregion” ett område som fastställts av de nationella 
parlamenten i AVS-staterna. Varje sådant område skall slutgiltigt godkännas av den 
gemensamma parlamentariska församlingen.

3. Två företrädare från varje AVS-stat i regionen eller subregionen och ett motsvarande antal 
ledamöter av Europaparlamentet skall delta i dessa möten.

4. Församlingen skall hålla högst två regionala eller subregionala möten om året.

5. Presidiet skall vidta alla de genomförandeåtgärder som krävs för att anordna dessa möten.

Artikel 7

Föredragningslista

1. Presidiet skall utarbeta ett förslag till föredragningslista för sessionen. Ordförandena skall 
förelägga församlingen detta förslag för godkännande. Ärendena skall röra 
utvecklingssamarbetet mellan EU och AVS-länderna enligt partnerskapsavtalet.

Förslaget till föredragningslista för varje session skall omfatta två typer av frågor:

i) Rapporter från de ständiga utskotten, högst tre per session.

ii) Brådskande frågor som föreslås av ett ständigt utskott eller läggs fram av presidiet självt. 
Att föra upp brådskande frågor på föredragningslistan skall ske endast i undantagsfall och de 
får inte vara fler än två per session.
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2. En företrädare för en AVS-stat, en politisk grupp eller tio ledamöter har rätt att lägga fram 
resolutionsförslag som rör brådskande frågor. Dessa måste begränsas till de brådskande frågor 
som finns upptagna på föredragningslistan för sessionen i fråga och de får omfatta högst 
800 ord. Resolutionsförslagen skall läggas fram senast fyra veckor före öppnandet av den 
session vid vilken de skall diskuteras och gå till omröstning.

3. Resolutionsförslag om brådskande frågor skall inges till presidiet. Presidiet skall för varje 
resolutionsförslag kontrollera att det uppfyller villkoren i föregående punkt, är upptaget på 
föredragningslistan och finns tillgängligt på engelska och franska. Presidiets förslag skall 
föreläggas församlingen för godkännande.

4. Presidiet skall hänvisa resolutionsförslagen om brådskande frågor till det ansvariga 
utskottet för kännedom.

Artikel 8

Beslutförhet

1. Församlingen är beslutför när en tredjedel av AVS-företrädarna och en tredjedel av 
Europaparlamentets företrädare är närvarande.

2. Alla omröstningar skall betraktas som giltiga oavsett antalet röstande såvida inte 
ordföranden innan omröstningen inleds och på en tidigare begäran från minst tio ledamöter 
fastslår att beslutförhet inte råder. Om beslutförhet inte råder tas omröstningen upp på 
föredragningslistan för nästa sammanträde.

Artikel 9

Ordförandeskap vid sammanträden

1. Ordförandena skall för vart och ett av församlingens sammanträden gemensamt besluta om 
vem av dem som skall leda sammanträdet.

2. Ordföranden skall öppna, avbryta och avsluta församlingens sammanträden. Han skall se 
till att arbetsordningen efterlevs, upprätthålla sammanträdesordningen, ge talare ordet, 
förklara debatter för avslutade, förrätta omröstningar samt tillkännage omröstningsresultat.

3. Ordföranden får endast yttra sig i en debatt för att sammanfatta debatten eller för att 
upprätthålla ordningen. Om han önskar delta i en debatt måste han lämna ordförandeposten.

4. De två ordförandena kan låta sig företrädas av en vice ordförande som leder sammanträdet i 
deras ställe.

Artikel 10

Fördelning av platser
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Ledamöterna skall placeras i bokstavsordning efter namn, vad beträffar Europaparlamentets 
företrädare, eller namn och land, vad beträffar AVS-staternas företrädare.

Artikel 11

Officiella språk

1. Församlingens officiella språk skall vara danska, engelska, estniska, finska, franska, 
grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, 
slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

2. Alla akter som församlingen antar skall offentliggöras på de officiella språken. 
Förberedande dokument och arbetsdokument skall offentliggöras åtminstone på engelska och 
franska.

3. Presidiet kan besluta om hur många språk det skall tolkas till vid församlingens 
sammankomster utanför Europaparlamentets vanliga arbetsorter.

Artikel 12

Sammanträdenas offentlighet

Församlingens sessioner skall vara offentliga såvida inte församlingen beslutar annorlunda.

Artikel 13

Protokoll och sammanträdesreferat till pressen

1. Protokollet från varje sammanträde, innehållande församlingens beslut och namnen på 
talarna, skall delas ut vid nästa sammanträde.

2. Protokollen skall offentliggöras av Europaparlamentet i Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning och av AVS-staterna på det sätt som varje enskild stat finner lämpligt.

3. En sammanfattning av sammanträdenas debatter skall göras tillgängligt för pressen på 
engelska och franska. Detta dokument har inte officiell karaktär.

Artikel 14

Tilldelning av ordet

1. Ingen talare har rätt att tala utan att först ha tilldelats ordet av ordföranden. De länder som 
omnämnts i resolutioner skall ha rätt att svara inom den tidsfrist som tilldelas dem. 

2. På förslag från ordföranden kan församlingen besluta att begränsa talartiden.
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3. Bland Europaparlamentets företrädare skall talartiden fördelas enligt d’Hondts system.

4. Ministerrådets medlemmar eller deras utsedda företrädare samt företrädare för de 
institutioner som avses i artikel 3.2 skall tilldelas ordet om de så begär.

5. Med undantag för det fall som anges i punkt 6 nedan får en talare avbrytas endast av 
ordföranden och endast då talaren överskrider den tilldelade talartiden.

6. Avviker en talare från ämnet skall ordföranden återkalla honom till ordningen. Fortsätter 
talaren att avvika från ämnet kan ordföranden frånta honom ordet för en tid som han finner 
lämplig.

Artikel 15

Rösträtt och omröstningsregler

1. Varje röstberättigad ledamot har endast en röst. Denna kan inte överlåtas.

2. Församlingen förrättar normalt omröstning med handuppräckning. Om resultatet av 
omröstningen med handuppräckning är oklart skall en ny omröstning förrättas genom 
användning av färgade kort eller elektronisk omröstning.

3. Församlingen skall rösta i sluten omröstning om minst tio ledamöter ingivit en skriftlig 
begäran härom före omröstningens början.

4. För att anta ett beslut krävs en majoritet av de avgivna rösterna. Om minst fem ledamöter 
innan omröstningen inleds begär att en separat omröstning skall förrättas skall AVS-staternas 
företrädare och Europaparlamentets företrädare rösta var för sig enligt en roterande ordning. 
För att anta ett beslut under dessa omständigheter krävs en majoritet av de avgivna rösterna 
från såväl AVS-staternas företrädare som Europaparlamentets företrädare.

5. Uppkommer lika röstetal skall förslaget anses som icke antaget. Det kan emellertid läggas 
fram igen vid församlingens nästa möte.

6. Enskilda delar av ett stycke eller ändringsförslag skall gå till separat omröstning om det 
innan omröstningen inleds har inkommit en sådan begäran från minst fem ledamöter.

7. Varje begäran av det slag som avses i punkterna 3, 4 och 6 i denna artikel skall anses höra 
till den ledamot som ingivit den och därför kunna tas tillbaka när som helst innan omröstning 
sker.

Artikel 16

Röstförklaringar

Varje ledamot har rätt att avge en muntlig röstförklaring som inte får vara längre än en och en 
halv minut eller inge en skriftlig röstförklaring på högst 200 ord.
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Artikel 17

Församlingens resolutioner

1. Församlingen skall yttra sig om de resolutionsförslag som de ständiga utskotten har lagt 
fram i sina rapporter i enlighet med artikel 7.

2. Församlingen skall i förekommande fall även yttra sig om resolutionsförslagen om 
brådskande frågor i enlighet med artikel 7.

3. Ordföranden för sessionen skall i förekommande fall uppmana dem som framlagt 
resolutionsförslag om brådskande frågor att utarbeta en kompromissresolution om deras 
förslag liknar varandra. Efter debatten skall varje kompromissresolution med tillhörande 
ändringsförslag gå till omröstning i församlingen. När en kompromissresolution har antagits 
bortfaller alla övriga resolutioner om samma ämne.

4. De resolutioner som antas av församlingen skall vidarebefordras till kommissionen, 
ministerrådet och andra berörda parter. Kommissionen och ministerrådet skall vid 
församlingens nästa session redogöra för uppföljningen av de antagna resolutionerna.

Artikel 18

Ändringsförslag

1. En röstberättigad AVS-företrädare, en politisk grupp eller tio ledamöter har rätt att lägga 
fram ändringsförslag. Dessa skall avse den text de avser att ändra och skall inges skriftligen. 
Ordföranden skall på grundval av dessa kriterier avgöra om de är tillåtliga.

2. Fristen för ingivande av ändringsförslag skall meddelas vid inledningen av sessionen.

3. När omröstning förrättas har ändringsförslag företräde framför den text de avser.

4. Om två eller fler ändringsförslag har lagts fram till samma del av en text skall det 
ändringsförslag som avviker mest från den ursprungliga texten gå till omröstning först. Det är 
endast tillåtet att lägga fram muntliga ändringsförslag som justerar sakfel eller språkliga fel. 
För alla övriga muntliga ändringsförslag krävs församlingens medgivande. Ett muntligt 
ändringsförslag skall inte beaktas om tio ledamöter motsätter sig detta.

Artikel 19

Frågor för skriftligt besvarande

1. Alla ledamöter av församlingen har rätt att ställa frågor till ministerrådet eller 
kommissionen och begära att de skall besvaras skriftligen.

2. Frågorna skall inges skriftligen till presidiet som avgör om de är tillåtliga, och i så fall 
vidarebefordrar dem till ministerrådet eller kommissionen. Ministerrådet eller kommissionen 
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skall anmodas att lämna ett skriftligt svar inom en frist på två månader från och med den dag 
frågan vidarebefordrades.

3. Frågor som har besvarats skall tillsammans med svaren offentliggöras av 
Europaparlamentet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och av AVS-staterna på 
det sätt de finner lämpligt.

4. Frågor som inte har besvarats inom den fastställda tidsfristen skall offentliggöras på samma 
sätt, med angivande av att de ännu är obesvarade.

Artikel 20

Frågor för muntligt besvarande

1. Frågestunder med ministerrådet och kommissionen skall hållas vid varje 
sammanträdesperiod vid tidpunkten som presidiet bestämmer så att båda institutionerna 
företräds på högsta nivå.

2. Varje ledamot av församlingen har rätt att ställa en fråga till ministerrådet och en till 
kommissionen och begära att de skall besvaras muntligen. Frågor som ingivits av flera 
personer skall presenteras av endast en parlamentsledamot.

3. Frågorna skall inges skriftligen till presidiet inom en av detta fastställd tidsfrist.

4. I brådskande fall, och med berörd institutions samtycke, kan ordförandena eller presidiet 
besluta att ta upp frågan på föredragningslistan även efter det att den av presidiet fastställda 
tidsfristen har löpt ut.

5. Församlingens båda ordförande skall avgöra muntliga frågors tillåtlighet. Deras beslut skall 
grunda sig på partnerskapsavtalets ramar och innehåll. Frågor som har samband med ämnen som 
redan är uppsatta på föredragningslistan för diskussion skall förklaras otillåtliga. Frågor som 
förklarats tillåtliga skall vidarebefordras till ministerrådet eller kommissionen. De båda 
ordförandena skall besluta om i vilken ordning muntliga frågor skall komma. Frågeställaren 
skall omedelbart underrättas om deras beslut.

6. Frågorna skall vara på högst 100 ord. Frågan skall vara utformad som en fråga och inte som 
ett påstående.

7. Församlingen skall under varje session avsätta högst två timmar för behandling av frågor 
för muntligt besvarande. Frågor som inte hinner besvaras skall besvaras skriftligen om inte 
frågeställaren drar tillbaka sin fråga.

8. En fråga får endast besvaras om frågeställaren är närvarande eller skriftligen har meddelat 
de båda ordförandena före frågestunden om vem som är hans ersättare.

9. Om varken frågeställaren eller dennes ersättare är närvarande skall frågan besvaras 
skriftligen.

10. Ministerrådet eller kommissionen skall anmodas att avge ett kort svar. När en fråga har 
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besvarats får frågeställaren ställa en kort följdfråga, om det finns tid till detta. Ordföranden 
äger rätt att avvisa alla frågor som inte har något samband med den ursprungliga frågan.

11. Om minst tio av församlingens ledamöter så begär kan ministerrådets eller 
kommissionens svar följas av debatt. Ordföranden skall fastställa en tidsfrist för denna debatt.

Artikel 21

Rapport om ministerrådets verksamhet

Rapporten om ministerrådets verksamhet, omfattande de åtgärder som vidtagits till följd av 
församlingens resolutioner, skall tryckas på de officiella språken och delas ut.

Artikel 22

Kontroll av partnerskapsavtalets genomförande

På förslag från presidiet kan församlingen utse en AVS-föredragande och en EU-föredragande 
vilka skall utarbeta en rapport om en viss AVS-region eller subregion, eller andra ärenden 
som rör genomförandet av partnerskapsavtalet.

Artikel 23

Ministerrådets anhållan om yttrande

1. Om församlingen uppmanas att yttra sig över ett beslut eller förslag till beslut, resolution, 
rekommendation eller yttrande från ministerrådet skall denna uppmaning vidarebefordras till 
presidiet, som skall förelägga församlingen ärendet tillsammans med en rekommendation.

2. Förklarar ministerrådet ärendet som brådskande kan presidiet fatta ett slutgiltigt beslut.

Artikel 24

Ständiga parlamentsutskott

1. Församlingen skall inrätta tre ständiga parlamentsutskott som inom ramen för 
genomförandet av partnerskapsavtalet ansvarar för följande:

- främjande av demokratiseringsprocesser genom dialog och samråd,

- ekonomiska och finansiella frågor, handelsfrågor och genomförande av Europeiska 
utvecklingsfonden,

- samhälls- och miljöfrågor.

2. Med tanke på hur församlingen generellt fungerar skall de ständiga parlamentsutskotten 
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vara sammansatta av ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen i enlighet 
med artikel 1 och fungera så att båda parter har en likvärdig ställning.

3. De ständiga parlamentsutskotten skall ha en arbetsordning som antagits av församlingen på 
förslag från presidiet. Den skall vara bilaga till denna arbetsordning.

Artikel 25

Tillfälliga uppföljningskommittéer

1. Presidiet får på förslag från församlingen tillsätta tillfälliga uppföljningskommittéer i 
särskilda ämnen som gäller partnerskapsavtalet eller frågor som omfattas av det. Högst två 
sådana kommittéer får finnas samtidigt. Uppföljningskommittéerna måste avsluta sitt arbete 
inom ett år.

2. Presidiet skall bestämma kommittéernas uppgifter, sammansättning och mandat.

Artikel 26

Seminarier

1. Församlingen skall ”underlätta ökad förståelse mellan Europeiska unionens medlemsstaters 
och AVS-staternas befolkningar och öka allmänhetens kunskap om utvecklingsfrågor”. 
Därför skall den med jämna mellanrum anordna seminarier i både Europeiska unionen och 
AVS-staterna. 

2. Seminarierna skall anordnas av presidiet och skall framför allt göra det möjligt att bjuda in 
personer som kan informera församlingen om kulturella, ekonomiska, politiska och sociala 
frågor som är av intresse.

Artikel 27

Informations- och undersökningsresor

Presidiet kan inom de budgetmässiga ramarna fatta beslut om att genomföra 
undersökningsresor till AVS-länder, EU-länder eller internationella organisationer. Presidiet 
eller den gemensamma församlingen får också besluta att sända delegationer för övervakning 
av president- eller parlamentsval på inbjudan av ett berört land under förutsättning att 
säkerhetsaspekterna kan tillgodoses. I enlighet med det nära samarbete som föreskrivs i 
artikel 30 får presidiet sända delegationer till möten i Ekonomiska och sociala kommittén och 
möten mellan arbetsmarknadens parter – också då dessa möten äger rum utanför Bryssel.

Artikel 28

Samråd med det civila samhället
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Församlingen skall vidta åtgärder för att säkerställa att AVS-staterna och Europeiska unionen 
har regelbundna kontakter och samråd med företrädare för näringslivet och arbetsmarknadens 
parter och med andra aktörer inom det civila samhället i AVS-staterna och Europeiska unionen 
för att inhämta deras åsikter angående genomförandet av partnerskapsavtalets mål. Dessa 
företrädare för det civila samhället skall ges tillfälle att delta i regionala och subregionala 
möten, i de ständiga utskottens möten och i seminarier. Presidiet skall undersöka vilka 
inbjudningar som bör skickas till dessa företrädare.

Artikel 29

Hedersordförande

På förslag av presidiet kan församlingen i undantagsfall tilldela en av sina tidigare ordförande 
titeln hedersordförande. Denna hedersbetygelse är ett uttryck för församlingens erkännande av 
de betydande tjänster till gagn för församlingens intressen personen i fråga har utfört under 
sin mandattid i församlingen.

Artikel 30

Sekretariat

Europaparlamentets generalsekreterare och generalsekreteraren i AVS generalsekretariat skall 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att bistå församlingen och säkerställa att arbetet flyter utan 
störningar. De är ansvariga inför församlingens presidium.

Artikel 31

Budgetförordning

Församlingen skall anta sin budgetförordning på grundval av ett förslag från presidiet.

Artikel 32

Tolkning av arbetsordningen

Ordföranden eller – på dennes begäran – presidiet skall fatta beslut i frågor som rör tolkningar 
av arbetsordningen.

Artikel 33

Ordningsfrågor

1. En ledamot kan ta upp en ordningsfråga eller förslag som rör förfaranden. Sådana inlägg 
skall ges förtur. Ett inlägg som rör  ordningsfrågor eller förslag som rör förfaranden får vara 
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högst två minuter.

2. Ordföranden kan på begäran ge ordet i högst två minuter till en ledamot som har 
invändningar mot inlägget.

3. Inga andra ledamöter har rätt att yttra sig.

4. Ordföranden skall meddela sitt beslut beträffande en ordningsfråga eller ett förslag som rör 
förfaranden. Han kan först rådgöra med presidiet i frågan.

Artikel 34

Ändring av arbetsordningen

1. Församlingen skall på grundval av ändringsförslag från presidiet fatta beslut om ändringar 
av arbetsordningen.

2. Ändringsförslag till arbetsordningen skall endast antas om de erhåller en majoritet av 
rösterna bland var och en av församlingens två grupper.

3. Om inget annat beslutats vid omröstningen, skall ändringar av arbetsordningen träda i kraft 
första dagen av den session som hålls efter att ändringarna antagits.
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BILAGA: De ständiga utskottens befogenheter, ansvarsområden, sammansättning och 
förfaranden

Artikel 1

Det finns tre ständiga parlamentsutskott med följande befogenheter och ansvarsområden:

I. UTSKOTTET FÖR POLITISKA FRÅGOR

Detta utskott är behörigt i följande frågor:

1. Den politiska dialogen (artikel 8 i partnerskapsavtalet AVS-EU) och frågor som rör 
institutionen och dess utveckling. 

2. Respekten för och främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och ansvarsfull 
förvaltning av offentliga angelägenheter (artikel 9 i partnerskapsavtalet AVS-EU).

3. Fredsfrämjande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning (artikel 11 i 
partnerskapsavtalet AVS-EU).

4. Migration (artikel 13 i partnerskapsavtalet AVS-EU).
5. Församlingens relationer med relevanta internationella organisationer.

Utskottet skall samordna arbetet med informations- och undersökningsresor, inbegripet 
sådana resor som görs i valövervakningssyfte, i enlighet med artikel 28 i församlingens 
arbetsordning.

II. UTSKOTTET FÖR EKONOMISK UTVECKLING, FINANSER OCH HANDEL

Detta utskott är behörigt i följande frågor:

1. Den ekonomiska utvecklingen och handelssamarbetet samt stärkandet av 
kapacitetsuppbyggnaden för utveckling och partnerskap.

2. Makroekonomiska reformer och strukturreformer, sektorsinriktad ekonomisk utveckling 
samt turism (artiklarna 22-24 i partnerskapsavtalet AVS-EU).

3. De nya handelsavtalen mellan AVS-staterna och EU, marknadstillträde och gradvis 
integrering av AVS-staterna i världsekonomin (artiklarna 34-37 i partnerskapsavtalet 
AVS-EU).

4. Handel och arbetsnormer (artikel 50 i partnerskapsavtalet AVS-EU).

5. Landsbygdsutveckling, fiske och livsmedelssäkerhet (artiklarna 53 och 54 i 
partnerskapsavtalet AVS-EU).

6. Samtliga frågor som rör samarbete för utvecklingsfinansiering, bl.a. uppföljning av 
genomförandet av Europeiska utvecklingsfonden.
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III. UTSKOTTET FÖR SOCIALA FRÅGOR OCH MILJÖ

Detta utskott är behörigt i följande frågor:

1. Social och humanitär utveckling.

2. Social infrastruktur och sociala tjänster, inbegripet hälsovårds- och utbildningsfrågor 
(artikel 25 i partnerskapsavtalet AVS-EU).

3. Ungdomsfrågor och kulturella frågor (artiklarna 26 och 27 i partnerskapsavtalet 
AVS-EU).

4. Jämställdhetsfrågor (artikel 31 i partnerskapsavtalet AVS-EU).
5. Miljö och naturresurser (artikel 32 i partnerskapsavtalet AVS-EU).

Artikel 2

1. Varje församlingsledamot har rätt att vara ledamot av ett av de ständiga utskotten.
2. Två av utskotten skall bestå av 52 ledamöter och ett av 50 ledamöter, och de skall utgöras 

av lika delar ledamöter av Europaparlamentet och parlamentsledamöter från 
AVS-staterna. Om antalet AVS-stater ökar skall antalet ledamöter av de ständiga 
utskotten öka i proportion härmed.

3. Ledamöterna får på inbjudan av utskottets presidium även delta i sammanträden i de 
utskott de inte är ledamöter av i egenskap av rådgivare eller om den fråga som diskuteras 
rör deras land eller region.

4. Företrädare som inte är parlamentsledamöter får endast delta om den fråga som 
diskuteras rör deras land. De har emellertid inte rösträtt.

5. För såvitt ett utskott inte beslutar annorlunda skall alla sammanträden vara offentliga.

Artikel 3

1. Utskottens sammansättning skall i möjligaste mån spegla församlingens sammansättning.

2. Utskotten skall bland sina ledamöter välja ett utskottspresidium för ett år i taget.
3. Utskottets presidium skall bestå av två ordförande (en företrädare för Europaparlamentet 

och en för AVS-staterna) och fyra vice ordförande (två företrädare för AVS-staterna och 
två för Europaparlamentet).

4. Utskotten skall ledas gemensamt av en ledamot av Europaparlamentet och en 
parlamentsledamot från AVS-staterna.

5. Utskotten får utse föredragande för att behandla särskilda frågor inom deras 
behörighetsområde och utarbeta rapporter som skall föreläggas församlingen, efter 
tillåtelse från presidiet, i enlighet med artikel 2 i arbetsordningen.
I rapporterna kan förslagen till resolution åtföljas av en motivering på högst fyra sidor.

6. De ständiga utskotten får diskutera andra punkter på föredragningslistan utan betänkande 
och skriftligen underrätta presidiet om att punkterna tagits upp till diskussion.
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7. Utskotten skall också bidra till dialogen med icke-statliga aktörer i enlighet med 
artikel 17.3 i partnerskapsavtalet, framför allt med hjälp av utfrågningar.

8. Utskotten skall redogöra för sin verksamhet för församlingen.

Artikel 4

1. Ordförandena skall sammankalla utskotten högst fyra gånger per år, varav två gånger 
under församlingens session.

2. Varje ledamot får lägga fram ändringsförslag för behandling i utskottet. Vad gäller 
förfarandet skall artiklarna 3 (andra institutioners närvaro), 4 (observatörer), 
8 (beslutförhet), 9 (ordförandeskap vid sammanträden), 15 (rösträtt och 
omröstningsregler) och 28 (samråd med det civila samhället) i församlingens 
arbetsordning även tillämpas på utskottens sammanträden.


