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JEDNACÍ ŘÁD SMÍŠENÉHO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 1

Smíšené parlamentní shromáždění

1. Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU je zřízeno v souladu s článkem 17 dohody o 
partnerství mezi členy africké, karibské a tichomořské skupiny států na jedné straně a 
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

2. Smíšené parlamentní shromáždění se skládá ze stejného počtu zástupců EU a AKT. Poslanci 
Smíšeného parlamentního shromáždění jsou na jedné straně poslanci Evropského parlamentu a 
na straně druhé poslanci nebo v jiných případech zástupci z každého státu AKT. V případě, že 
neexistuje parlament, vyžaduje se pro účast zástupce bez hlasovacího práva ze státu AKT, 
kterého se to týká, předběžný souhlas Smíšeného parlamentního shromáždění. 

3. Pravomoci poslanců shromáždění jsou potvrzeny písemným jmenováním, které vystavují 
zástupcům AKT příslušné orgány jejich států a poslancům Evropského parlamentu jeho 
předseda.   

Článek 2

Předsednictvo shromáždění

1. Shromáždění si ze svých řad volí předsednictvo na funkční období jednoho roku.

2. Předsednictvo se skládá ze dvou spolupředsedů stejného postavení a dvaceti čtyř 
místopředsedů.  Členy předsednictva jsou jmenováni z jedné poloviny zástupci států AKT a z 
druhé poloviny poslanci Evropského parlamentu, podle postupu schváleného každou z těchto 
dvou skupin.  

3. Předsednictvo připravuje pracovní náplň shromáždění, dohlíží na následný postup prací a na 
usnesení shromáždění a navazuje veškeré potřebné kontakty s Radou ministrů AKT-EU, dále 
označené jako „Rada ministrů“, a s Výborem velvyslanců AKT-EU.   

4. Předsednictvo odpovídá za koordinaci prací shromáždění. 

5. Předsednictvo se schází na žádost spolupředsedů nejméně dvakrát ročně, obvykle před 
zasedáními shromáždění.

6. Předsednictvo navrhuje shromáždění pořadí rozprav. Má odpovědnost dohlížet na to, aby se, v 
rámci možností, polovina bodů zapsaných na pořadu týkala otázek společného zájmu.
Může navrhnout omezení řečnické doby. 

7. Předsednictvo je příslušným orgánem ve věci složení a pravomocí stálých výborů.  
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8. Předsednictvo je příslušným orgánem, který schvaluje zprávy a návrhy usnesení stálých 
výborů. 

9. Předsednictvo může také předkládat otázky k posouzení stálým výborům, které mohou 
následně požádat o vypracování zpráv na jednotlivá témata.

10. Předsednictvo odpovídá za kontrolu následného postupu usnesení a rozhodnutí přijatých 
shromážděním. V případě usnesení předložených některým stálým parlamentním výborem, může 
shromáždění  libovolně delegovat odpovědnost v oblasti kontroly následného postupu na 
předsedu a na zpravodaje stálého parlamentního výboru.

11. Schůze předsednictva nejsou veřejné.

Článek 3

Účast jiných orgánů

1. Rada ministrů se účastní zasedání shromáždění.

2. Rada ministrů AKT a Výbor velvyslanců AKT a také Rada Evropské unie a Evropská komise 
se mohou na pozvání předsednictva zúčastnit zasedání shromáždění.

Článek 4

Pozorovatelé

1. V případě přistoupení nového státu k dohodě o partnerství, a před ratifikací dohody tímto 
státem, se jeden zástupce tohoto státu může účastnit zasedání shromáždění jako pozorovatel.  
Státy, které jsou členy skupiny AKT, se mohou účastnit shromáždění jako pozorovatelé.

2. Regionální hospodářská uskupení států AKT, Evropský hospodářský a sociální výbor a také 
zástupci hospodářských a sociálních kruhů AKT-EU a ostatní aktéři občanské společnosti mají 
právo delegovat své pozorovatele na zasedání shromáždění.  Tito delegáti mají také právo 
účastnit se schůzí stálých výborů a regionálních nebo subregionálních parlamentních schůzí 
Smíšeného parlamentního shromáždění. 

Technické středisko pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (TCZ) a Středisko pro rozvoj 
podniků se ze zákona účastní zasedání shromáždění.

3. Spolupředseda může se souhlasem předsednictva pozvat další osobnosti nebo organizace jako   
pozorovatele na zasedání shromáždění, schůze stálých výborů a regionální a subregionální 
parlamentní schůze.

4. Pozorovatelé nemají hlasovací právo. Mohou se ujmout slova se souhlasem shromáždění.
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Článek 5

Zasedání shromáždění

1. Shromáždění se schází na zasedání na pozvání svých spolupředsedů dvakrát do roka, střídavě 
v některé zemi AKT a v některém členském státě Společenství.  

2. Pro určení místa zasedání je dodržován princip rotace mezi skupinami států AKT a členskými 
státy Společenství.

3. Na žádost předsednictva nebo Rady ministrů mohou spolupředsedové svolat shromáždění na 
mimořádné zasedání.

Článek 6

Regionální a subregionální schůze shromáždění

1. Ve shodě s čl. 17, odst. 3, dohody o partnerství může Smíšené parlamentní shromáždění 
pořádat parlamentní regionální nebo subregionální schůze.  O těchto schůzích se rozhoduje na 
základě žádosti vycházející z předsednictva nebo z regionů, kterých se to týká.   

2. Za účelem provádění jednacího řádu Smíšeného parlamentního shromáždění, se pojmy 
„region“ a „subregion“ vztahují k celkům, které jsou vymezeny národními parlamenty států 
AKT. Každý takto vymezený celek podléhá konečnému schválení Smíšeným parlamentním 
shromážděním.

3. Těchto schůzí se účastní jeden poslanec každé země AKT z regionu nebo subregionu a stejný 
počet evropských poslanců. 

4. Shromáždění pořádá nanejvýš dvě regionální nebo dvě subregionální schůze ročně.

5. Předsednictvo schvaluje veškerá prováděcí opatření týkající se organizace těchto schůzí. 

Článek 7

Pořad jednání

1. Předsednictvo vypracuje návrh pořadu jednání zasedání. Tento návrh je předložen 
spolupředsedy shromáždění ke schválení. Témata se týkají spolupráce na rozvoji mezi 
Evropskou unií a státy AKT v rámci dohody o partnerství. 

Návrh pořadu každého zasedání zahrnuje dvě kategorie témat:

i) zprávy předložené stálými výbory. Jejich počet je omezen na tři na každém zasedání. Délku 
návrhů usnesení, které jsou obsaženy ve zprávách, stanoví příloha II tohoto jednacího řádu.
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ii) naléhavá témata navržená některým stálým výborem nebo předložená samotným 
představenstvem. Zapsání naléhavých témat na pořad jednání zůstává výjimkou a na každém 
zasedání mohou být na pořad zapsána nejvýše dvě taková témata.

2. K naléhavým tématům může zástupce států AKT, politická skupina nebo deset poslanců 
předložit návrh usnesení. Návrhy usnesení se musí omezit na naléhavá témata, která jsou zapsána 
na pořadu zasedání, a nesmí překročit délku stanovenou v příloze II tohoto jednacího řádu. 
Návrhy usnesení musí být předloženy čtyři týdny před zahájením zasedání, během kterého musí 
být projednány a odhlasovány.

3. Návrhy usnesení o naléhavých tématech jsou předloženy předsednictvu. Předsednictvo ověří, 
že každý návrh usnesení splňuje podmínky vymezené v předchozím odstavci, že je zapsán na 
pořad schůze a že je k dispozici v angličtině a francouzštině. Návrhy předsednictva jsou 
předloženy ke schválení shromáždění.

4. Předsednictvo předává příslušnému výboru pro informaci návrhy usnesení o naléhavých 
tématech.

Článek 8

Usnášeníschopnost

1. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna třetina zástupců AKT i Evropského 
parlamentu.

2. Každé hlasování je platné, nehledě na počet hlasujících, kromě případu, kdy před zahájením 
hlasování předsedající zjistí, na základě předběžné žádosti alespoň deseti poslanců, že  
usnášeníschopnosti není dosaženo. Není-li usnášeníschopnosti dosaženo, hlasování je zapsáno na 
pořad následujícího zasedání.

Článek 9

Předsednictví zasedání

1. Spolupředsedové společně rozhodují o tom, kdo z nich bude předsedat každému zasedání 
shromáždění.

2. Předsedající zasedání zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání shromáždění. Zajišťuje 
dodržování jednacího řádu, zachování pořádku, uděluje slovo, ukončuje rozpravy, dává hlasovat 
o jednotlivých otázkách a vyhlašuje výsledky hlasování.

3. Předsedající smí promluvit v rozpravě pouze proto, aby poukázal na stav věcí v souvislosti s 
danou otázkou nebo vrátil účastníky rozpravy k tématu; když se chce účastnit rozpravy, uvolní 
předsednické křeslo.
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4. Oba spolupředsedové se v předsednictví shromáždění mohou nechat zastoupit každý jedním  
místopředsedou.

Článek 10

Zasedací pořádek

Poslanci jsou usazeni v abecedním pořadí.  Toto pořadí je určeno v případě poslanců Evropského 
parlamentu jejich jménem a v případě zástupců AKT jejich jménem a názvem jejich země. 

Článek 11

Úřední jazyky

1. Úředními jazyky shromáždění jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, 
finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, 
nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a 
švédština.

2. Akty přijaté shromážděním jsou zveřejněny v úředních jazycích. Přípravné dokumenty a 
pracovní dokumenty jsou zveřejněny alespoň v angličtině a francouzštině.

3. Je na libovůli předsednictva, aby rozhodlo o tom, do kolika jazyků bude zajištěn překlad, když 
shromáždění zasedá mimo obvyklá pracovní místa Evropského parlamentu.  

Článek 12

Veřejná povaha rozprav

Zasedání shromáždění jsou veřejná, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

Článek 13

Zápis a shrnutí rozprav pro potřeby tisku

1. Zápis z každého zasedání obsahuje rozhodnutí shromáždění a jména řečníků. Je rozdán na 
následujícím zasedání.

2. Evropský parlament zveřejňuje zápis v Úředním věstníku Evropských společenství a státy 
AKT tak činí v podobě, kterou každý z nich uzná za vhodnou. 

3. Stručné shrnutí rozprav určené tisku je vypracováno v angličtině a francouzštině. Tento
dokument nemá oficiální charakter.
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Článek 14

Právo na udělení slova

1. Poslanec se může ujmout slova, pouze je-li vyzván předsedajícím.  Země zmíněné v 
usneseních mají právo odpovědět v časovém limitu, který je jim vyhrazen. 

2. Na návrh předsedajícího může shromáždění rozhodnout o omezení řečnické doby.

3. Poslancům Evropského parlamentu se řečnická doba přiděluje podle d´Hondtova systému.   

4. Členové Rady ministrů nebo jejich jmenovaní zástupci a zástupci orgánů uvedených ve čl. 3, 
odst. 2,  jsou vyslechnuti, pokud o to požádají.

5. Kromě případu vymezeného v níže uvedeném článku 6 nemůže být řečník přerušen nikým 
jiným nežli předsedajícím, a to pouze v případě, překročí-li svoji řečnickou dobu.

6. Jestliže se řečník odchýlí od tématu, předsedající jej napomene. Pokud řečník neuposlechne, 
předsedající mu může odebrat slovo na dobu, kterou uzná za vhodnou.

Článek 15

Hlasovací právo a způsob hlasování

1. Každý poslanec s hlasovacím právem má jeden hlas, který nelze delegovat.

2. Zpravidla se ve shromáždění hlasuje zvednutím ruky. Pokud je výsledek hlasování se 
zvednutím ruky nejasný, je shromáždění vyzváno, aby se vyjádřilo pomocí barevných karet nebo 
elektronickým hlasováním.

3. Aby hlasování shromáždění proběhlo tajně, musí nejméně deset poslanců podat písemnou 
žádost v tomto smyslu před zahájením hlasování.

4. Aby bylo přijato, musí rozhodnutí získat většinu hlasů shromáždění. Na základě žádosti o 
konání odděleného hlasování předložené před zahájením hlasování nejméně pěti poslanci se 
přistoupí ke hlasování, ve kterém zástupci států AKT a poslanci Evropského parlamentu hlasují 
odděleně a střídavě.  V tomto případě je rozhodnutí považováno za přijaté, pouze získá-li 
zároveň většinu hlasů zástupců AKT a poslanců Evropského parlamentu, kteří se zúčastnili 
hlasování.

5. V případě, že hlasování dopadne nerozhodně, návrh není přijat. Může být znovu předložen na 
následujícím zasedání shromáždění.

6. Shromáždění přistoupí k oddělenému hlasování o jednotlivých částech textu některého 
odstavce nebo pozměňovacího návrhu, pokud byla v tomto smyslu podána žádost před 
zahájením hlasování nejméně pěti poslanci.
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7. Každá žádost předložená v souladu s odstavci 3, 4, a 6 tohoto článku je věcí navrhovatele, a 
může proto být kdykoliv před hlasováním stažena.  

Článek 16

Vysvětlení hlasování

Každý poslanec může k závěrečnému hlasování podat ústní vysvětlení v rozsahu nejvýše jedné 
minuty a 30 vteřin nebo podat písemné vysvětlení obsahující nejvýše 200 slov.

Článek 17

Usnesení shromáždění

1. Shromáždění se, v souladu s článkem 7, vyjadřuje k návrhům usnesení, které jsou obsaženy ve 
zprávách předložených stálými výbory.   

2. Shromáždění se, v souladu s článkem 7, v případě potřeby také vyjadřuje k návrhům usnesení 
o naléhavých tématech.

3. Předsedající vyzve v případě potřeby navrhovatele usnesení, která se týkají podobných 
naléhavých témat, aby vypracovali kompromisní usnesení. Po rozpravě je shromáždění 
předloženo ke hlasování každé kompromisní usnesení a pozměňující návrhy, které se ho týkají.  
Jakmile je kompromisní usnesení schváleno, všechna ostatní usnesení předložená na toto téma 
nejsou brána v potaz. 

4. Usnesení schválená sněmovnou jsou předána Komisi, Radě ministrů a jakékoliv další 
zainteresované straně. Komise a Rada ministrů podávají zprávu na následujícím zasedání 
sněmovny o dalším postupu ve věci přijatých usnesení.

Článek 18

Pozměňující návrhy

1. Zástupce států AKT s hlasovacím právem, politická skupina nebo deset poslanců může 
předložit pozměňující návrhy. Tyto pozměňující návrhy se musí týkat textu, který se snaží 
modifikovat a být předloženy písemně. Předseda posuzuje jejich přípustnost podle těchto kritérií.

2. Lhůta pro předložení pozměňujících návrhů je oznámena na začátku zasedání.

3. V průběhu hlasování mají pozměňující návrhy přednost před textem, k němuž se vztahují.

4. Pokud se nejméně dva pozměňující návrhy týkají stejného tématu, hlasuje se nejprve o návrhu, 
který se svým obsahem nejvíce odchyluje od projednávaného znění. Ústní pozměňující návrhy 
mohou být vzaty v úvahu, pouze pokud opravují obsahové nebo jazykové chyby. Všechny 
ostatní ústní pozměňující návrhy jsou pouze sdělením pro sněmovnu. Ústní pozměňující návrh se 
nebere v úvahu, pokud jej odmítne povstáním alespoň deset poslanců.  
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Článek 19

Otázky k písemnému zodpovězení

1. Každý člen sněmovny může Radě ministrů nebo Komisi položit otázky k písemnému 
zodpovězení. 

2. Otázky jsou písemně předloženy předsednictvu, které, pokud je uzná za přijatelné, je postoupí 
podle případu Radě ministrů nebo Komisi.  Rada ministrů nebo Komise je vyzvána, aby na ně 
písemně odpověděla do dvou měsíců od sdělení otázky.

3. Otázky, které byly zodpovězeny, jsou zveřejněny včetně odpovědi Evropským parlamentem v 
Úředním věstníku Evropských společenství a státy AKT v té podobě, kterou každý z nich uzná 
za vhodnou.

4. Otázky, které nebyly zodpovězeny ve stanovené lhůtě, jsou zveřejněny za stejných podmínek 
s označením, že jsou dosud bez odpovědi.

Článek 20

Otázky k ústnímu zodpovězení

1. Hodina pro otázky určené Radě ministrů a Komisi se koná během každého zasedání v době  
stanovené předsednictvem tak, aby byla zajištěna přítomnost obou orgánů na nejvyšší úrovni.

2. Každý člen sněmovny může položit otázku k ústnímu zodpovězení Radě ministrů a Komisi. U 
otázek podepsaných více členy je pouze jeden z nich vyzván, aby ji položil.

3. Otázky jsou předloženy předsednictvu písemně ve lhůtě jím stanovené.

4. V naléhavém případě a po dohodě s orgánem, jemuž je otázka určena, spolupředsedové nebo
předsednictvo mohou rozhodnout o zapsání otázky na pořad jednání, i když lhůta stanovená 
předsednictvem vypršela.

5. Spolupředsedové sněmovny posuzují přípustnost otázek k ústnímu zodpovězení, která je 
vymezena rámcem a obsahem dohody o partnerství. Otázky, týkající se témat, která jsou již 
zapsána na pořad chystané rozpravy, jsou označeny za nepřípustné.  Otázky označené za 
přípustné jsou sděleny Radě ministrů nebo Komisi. Spolupředsedové posuzují pořadí, ve kterém 
jsou otázky k ústnímu zodpovězení projednávány. Tazatel je okamžitě upozorněn na jejich 
rozhodnutí.

6. Otázky nesmějí obsahovat více než 100 slov. Musí mít podobu otázek, nikoli prohlášení.

7. Shromáždění věnuje na každém zasedání nejvýše dvě hodiny projednávání otázek k ústnímu 
zodpovězení. Otázky, které zůstanou nezodpovězeny vzhledem k nedostatku času, jsou 
zodpovězeny písemně, kromě případu kdy tazatel otázku stáhne. 
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8. Otázka nemůže být zodpovězena, pokud tazatel není přítomen, nebo pokud písemně 
neinformoval spolupředsedy před začátkem hodiny pro otázky o jméně svého zástupce.  

9. Pokud ani tazatel otázky ani jeho zástupce není přítomen, otázka je zodpovězena písemně.

10. Rada ministrů nebo Komise jsou vyzvány ke stručnému zodpovězení.  Když byla otázka 
zodpovězena, tazatel původní otázky může, pokud čas dovolí, položit stručnou doplňující otázku. 
Předsedající může odmítnout jakoukoliv otázku, která vnáší cizí prvky do původní otázky.

11. Pokud o to požádá alespoň deset členů shromáždění, může po odpovědi Rady ministrů nebo 
Komise následovat rozprava. Délka jejího trvání je stanovena předsedajícím.

Článek 21

Zpráva o činnosti Rady ministrů

Zpráva o činnosti Rady ministrů, která rovněž pojednává o opatřeních přijatých pro následný  
postup k usnesením sněmovny, je vytištěna v úředních jazycích a rozdána.   

Článek 22

Kontrola provádění dohody o partnerství

Na návrh předsednictva může shromáždění libovolně jmenovat jednoho spoluzpravodaje AKT a 
jednoho evropského spoluzpravodaje k vypracování zprávy o jednotlivém regionu nebo 
subregionu AKT nebo o jakékoliv jiné otázce, která souvisí s prováděním dohody o partnerství. 

Článek 23

Žádosti o stanovisko Rady ministrů

1. Jestliže je shromáždění vyzváno k tomu, aby poskytlo své stanovisko k rozhodnutí, návrhu 
rozhodnutí, usnesení, doporučení nebo k návrhu stanoviska Rady ministrů, je žádost postoupena 
předsednictvu, které otázku předá shromáždění společně s doporučením.

2. V naléhavém případě stanoveném Radou ministrů, může předsednictvo rozhodnout s 
konečnou platností.

Článek 24

Stálé parlamentní výbory

1. Sněmovna zřizuje tři stálé parlamentní výbory odpovědné v rámci provádění dohody o 
partnerství za následující oblasti: 

-podpora demokratických procesů prostřednictvím dialogu a společného přístupu.
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-otázky týkající se hospodářství, financí, obchodu a vytvoření Evropského rozvojového fondu. 
- sociální otázky a životní prostředí.

2. Podle všeobecného vzoru fungování jsou stálé parlamentní výbory shromáždění složeny v 
souladu s článkem 1 z poslanců Smíšeného parlamentního shromáždění a fungují striktně 
paritním způsobem. 

3. Stálé parlamentní výbory mají k dispozici jednací řád schválený shromážděním na návrh 
předsednictva. Je přiložen ke stávajícímu jednacímu řádu.

Článek 25

Dočasné kontrolní výbory

1. Předsednictvo může na návrh shromáždění vytvořit určitý počet dočasných kontrolních 
výborů na nějaké konkrétní téma, které souvisí s dohodou o partnerství nebo s otázkami, na které 
se dohoda vztahuje. Zároveň nemohou působit více než dva výbory tohoto typu. Kontrolní 
výbory mají maximálně rok na dokončení své práce.

2. Předsednictvo vymezí jejich odpovědnost, složení a pravomoci.

Článek 26

Pracovní skupiny

1. Ve snaze umožnit větší porozumění mezi národy Evropské unie a států AKT a upozornit 
veřejné mínění na otázky rozvoje, shromáždění pravidelně organizuje pracovní skupiny jak v 
Evropské unii, tak v zemích AKT. 

2. Pracovní skupiny jsou pořádány pod hlavičkou předsednictva a umožňují především pozvat  
osoby, které jsou schopny shromáždění informovat o politické, hospodářské, sociální a kulturní 
situaci, která je předmětem zájmu.

Článek 27

Informační a studijní mise

Předsednictvo může rozhodnout o vyslání informačních a studijních misí  do zemí AKT nebo do 
zemí EU nebo do mezinárodních organizací s výhradou, že nebude překročen rozpočet. 
Předsednictvo nebo Smíšené parlamentní shromáždění může také, na pozvání zemí, kterých se to 
týká, rozhodnout o vyslání delegací za účelem sledování průběhu prezidentských nebo 
parlamentních voleb, pod podmínkou, že bude zajištěna jejich bezpečnost. V rámci užší 
spolupráce vymezené v článku 29 dohody o partnerství může také předsednictvo vyslat delegace 
na schůze Hospodářského a sociálního výboru a sociálních partnerů, i když se tyto schůze 
nekonají v Bruselu. 
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Článek 28

Konzultace s občanskou společností

Shromáždění dohlíží na to, aby státy AKT a EU udržovaly pravidelné kontakty a vedly 
konzultace se zástupci hospodářských a sociálních kruhů AKT-EU a dalšími aktéry občanské 
společnosti a měli tak možnost vyslechnout jejich názor na realizaci cílů dohody o partnerství.  
Tito zástupci občanské společnosti mají možnost účastnit se regionálních a subregionálních 
schůzí a schůzí stálých výborů a účastnit se pracovních skupin.   Předsednictvo posuzuje případ 
od případu podmínky, za kterých jim jsou zasílány pozvánky. 

Článek 29

Čestný předseda

Na návrh předsednictva, a ve výjimečném případě, může shromáždění udělit titul čestného 
předsedy jednomu ze svých bývalých spolupředsedů. Toto vyznamenání vyjadřuje uznání 
shromáždění vůči mimořádným službám, které vykonala dotyčná osoba během svého funkčního 
období pro věc shromáždění.

Článek 30

Sekretariát

Generální tajemník Evropského parlamentu a generální tajemník sekretariátu AKT přijímají 
veškerá nutná opatření s cílem pomoci shromáždění a zajistit hladký průběh jeho práce. Jsou 
přitom odpovědni předsednictvu shromáždění.

Článek 31

Finanční nařízení

Shromáždění schvaluje své finanční nařízení na základě návrhů předsednictva. 

Článek 32

Výklad jednacího řádu

Předsedající nebo, na jeho žádost, předsednictvo rozhoduje o otázkách, týkajících se výkladu 
jednacího řádu.
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Článek 33

Vystoupení k dodržování jednacího řádu

1. Každý poslanec může vystoupit, aby vyzval k dodržování jednacího řádu nebo podal procesní 
návrh. V tomto případě je mu přednostně uděleno slovo. Poslanec má k dispozici řečnickou dobu 
v maximální délce dvou minut, aby přednesl důvody své výzvy k dodržování jednacího řádu 
nebo svého procesního návrhu.  

2. Pokud některý poslanec požádá o možnost vystoupit proti předneseným důvodům, 
předsedající mu udělí slovo na dobu nejvýše dvou minut. 

3. Jiným řečníkům není k tomuto bodu uděleno slovo.

4. Předsedající sdělí své rozhodnutí o vystoupení, týkající se provádění jednacího řádu. Ještě 
předtím může vyslechnout předsednictvo.

Článek 34

Revize jednacího řádu

1. O každé změně jednacího řádu rozhoduje shromáždění na základě návrhů předsednictva po 
konzultaci s Výborem pro politické záležitosti.

2. Navržené změny jsou přijaty, pouze obdrží-li většinu hlasů v každé ze dvou smíšených skupin.

3. Kromě stanovených výjimek v okamžiku hlasování vstupují změny stávajícího jednacího řádu 
v platnost prvním dnem zasedání, které následuje po jejich přijetí. 
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PŘILOHA I: Pravomoci, odpovědnost, složení a postupy stálých parlamentních výborů 

Článek první

Existují tři stálé parlamentní výbory vybavené následujícími pravomocemi a odpovědností:

I. VÝBOR PRO POLITICKÉ VĚCI

Do působnosti tohoto výboru spadají záležitosti týkající se:

1. politického dialogu (článek 8 dohody o partnerství AKT-EU), rozvoje a institucionálních 
otázek;

2. dodržování a podpory lidských práv, demokracie a dobré správy věcí veřejných (článek 9 
dohody o partnerství AKT-EU);

3. mírotvorných politik, prevence a řešení konfliktů (článek 11 dohody o partnerství AKT-
EU);

4. otázek migrace (článek 13 dohody o partnerství AKT-EU);

5. vztahů shromáždění s odpovídajícími mezinárodními organizacemi.

Výbor koordinuje práci informačních a studijních misí, včetně misí vyslaných za účelem 
sledování průběhu voleb, v souladu s článkem 28 jednacího řádu shromáždění. 

II. VÝBOR PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, FINANCE A OBCHOD

Do působnosti tohoto výboru spadají záležitosti týkající se:

1. hospodářského rozvoje a obchodní spolupráce a posílení kapacity pro rozvoj a partnerství;
2. makroekonomických a strukturálních reforem, rozvoje hospodářských odvětví a cestovního 

ruchu (články 22 až 24 dohody o partnerství AKT-EU); 
3. nových obchodních dohod AKT-ES, přístupu na trh a postupné integrace států AKT do 

světové ekonomiky (článek 34 až 37 dohody o partnerství AKT-EU);
4. obchodu a pracovního práva (článek 50 dohody o partnerství AKT-EU);

5. rozvoje venkova, rybolovu a zajištění potravin (články 53 a 54 dohody o partnerství AKT-
EU);

6. veškerých otázek vztahujících se ke spolupráci ve věci financování rozvoje, včetně dohledu 
nad zahájením činnosti Evropského rozvojového fondu. 
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III. VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Do působnosti tohoto výboru spadají záležitosti týkající se:

1. sociálního a lidského rozvoje;
2. infrastruktury a sociálních služeb, včetně otázek zdravotnictví a vzdělávání (článek 25 

dohody o partnerství AKT-EU);
3. otázek vztahujících se k mládeži a kultuře (články 26 a 27 dohody o partnerství AKT-EU);

4. otázek vztahujících se k postavení mužů a žen (článek 31 dohody o partnerství AKT-EU);
5. životního prostředí a přírodních zdrojů (článek 32 dohody o partnerství AKT-EU).

Článek 2

1. Každý poslanec shromáždění má právo být členem jednoho ze stálých výborů.

2. Výbory mají 52 členů a skládají se ze stejného počtu poslanců Evropského parlamentu na 
jedné straně a poslanců zastupujících země AKT na straně druhé. Jestliže se počet zemí 
AKT zvýší, zvýší se úměrně s tím počet členů stálých výborů.

3. Poslanci se také mohou zúčastnit schůzí výborů, jejichž nejsou členy, v roli poradců nebo na 
žádost předsednictva Komise, pokud se předmět rozpravy týká jejich země nebo regionu.

4. Účast zástupců, kteří nejsou členy žádného z parlamentů, je povolena, pouze pokud se 
předmět rozprav týká jejich země, avšak zástupci nemají hlasovací právo.

5. Všechny schůze jsou veřejné, nerozhodne-li některý výbor jinak. 

Článek 3

1. Složení výborů odráží, v rámci možnosti, složení shromáždění.

2. Výbor volí ze svých členů předsednictvo výboru na dobu jednoho roku.

3. Předsednictvo výboru se skládá ze dvou spolupředsedů (jeden poslanec Evropského 
parlamentu a jeden zástupce zemí AKT) a ze čtyř spolumístopředsedů (dva zástupci zemí 
AKT a dva poslanci Evropského parlamentu).

4. Výborům předsedají společně jeden poslanec Evropského parlamentu a jeden poslanec 
jednoho z parlamentů zemí AKT.
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5. Výbory mohou jmenovat zpravodaje, aby zkoumali zvláštní otázky, týkající se jejich 
působnosti a připravili zprávy k předložení shromáždění, po souhlasu předsednictva a v 
souladu s článkem 2 jednacího řádu. 

Návrhy usnesení obsažené ve zprávách mohou být doplněny odůvodněním nepřesahující 
čtyři stránky.

6. Stálé výbory se mohou beze zprávy zabývat jinými body na pořadu jednání a písemně 
oznámit předsednictvu, že dané body byly projednány. 

7. Výbory také přispívají k dialogu s nestátními subjekty v souladu se čl. 17, odst. 3, dohody o 
partnerství, a to zejména prostřednictvím slyšení.

8. Výbory podávají shromáždění zprávu o své činnosti.

Článek 4

1. Komise se scházejí na pozvání svých spolupředsedů na maximálně čtyři zasedání ročně, z 
nichž dvě zasedání se konají během zasedání shromáždění. 

2. Každý poslanec může předložit pozměňovací návrhy pro posouzení ve výboru. Co se týče 
postupu, články 3 (přítomnost jiných orgánů), 4 (pozorovatelé), 8 (usnášeníschopnost), 9 
(předsednictví zasedání), 15 (hlasovací právo a způsob hlasování) a 28 (konzultace s 
občanskou společností) jednacího řádu shromáždění platí obdobně pro schůze výborů. 
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PŘÍLOHA II: Délka textů

Následující ustanovení týkající se maximální délky textů se týkají textů předkládaných k 
překladu a k hromadnému tisku:

− vysvětlující prohlášení, přípravné pracovní dokumenty a zprávy vyšetřovacích výborů: 6 
stran

− návrhy usnesení obsažené ve zprávách a naléhavá témata: 4 strany včetně bodů odůvodnění,
ale bez právních východisek

Jedna strana odpovídá textu o 1 500 znacích (bez mezer).

Tato příloha může být změněna rozhodnutím předsednictva.


