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A KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. cikk

Közös Parlamenti Közgyűlés

1. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés létrehozására az egyfelől afrikai, karibi és 
csendes-óceáni országok, másfelől az Európai Közösség és annak tagállamai között megkötött 
partnerségi megállapodás 17. cikkének végrehajtásaképpen került sor. 

2. A Közös Parlamenti Közgyűlést az EU-államok, valamint az AKCS-országok azonos 
számú képviselői alkotják. A Közös Parlamenti Közgyűlés képviselői egyfelől az Európai 
Parlament képviselői, másfelől az AKCS-országok nemzeti parlamentjeinek képviselői, 
illetve ennek hiányában a nemzeti parlamentek által kijelölt küldöttek (minden országból egy 
képviselő). Parlament hiányában egy AKCS-országot képviselő küldött szavazati jog nélkül 
történő részvételét a Közös Parlamenti Közgyűlés előzetes jóváhagyásának rendelik alá.

3. A Közös Parlamenti Közgyűlés képviselőinek mandátumát az AKCS-országok 
képviselőinek esetében az országuk illetékes hatóságai által, az Európai Parlamentet 
képviselőinek esetében pedig az Európai Parlament elnöke által kiállított írásbeli kinevezés 
igazolja.

2. cikk

A Közgyűlés Elnöksége

1. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg. Az Elnökség mandátuma egy évre szól. 

2. Az Elnökség két, egymással egyenrangú társelnökből, valamint huszonnégy alelnökből áll. 
Az Elnökség tagjait felerészben az AKCS-országok képviselői, felerészben pedig az Európai 
Parlament képviselői jelölik ki, mindkét képviselőcsoport a maga által meghatározott eljárás 
szerint.

3. Az Elnökség előkészíti a Közgyűlés munkáját, gondoskodik annak megfelelő folytatásáról 
és a Közgyűlés határozatainak érvényre juttatásáról, és kialakítja a szükséges kapcsolatokat az 
AKCS-EU Miniszterek Tanácsával (a továbbiakban : „Miniszterek Tanácsa”) és az AKCS-
EU Nagyköveti Bizottságával.

4. Az Elnökség felel a Közgyűlés munkájának összehangolásáért.

5. Az Elnökséget a társelnökök hívják össze, évente legalább két alkalommal, általában a 
Közgyűlés plenáris ülései előtt.
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6. Az Elnökség javaslatot tesz a Közgyűlés számára a viták napirendjére vonatkozóan. Az 
Elnökség köteles arról gondoskodni, hogy – amennyiben ez lehetséges – a napirendre felvett 
pontoknak legalább a fele közös érdekeket képviselő kérdésekre vonatkozzon. Az Elnökség 
javaslatot tehet a felszólalási idő korlátozására.

7. Az Elnökség az illetékes szerv az állandó bizottságok összetétele és hatáskörei 
tekintetében. 

8. Az Elnökség az illetékes szerv az állandó bizottságok jelentéseinek és állásfoglalási 
indítványainak jóváhagyása tekintetében. 

9. Az Elnökség kérdéseket nyújthat be megvizsgálás céljából az állandó bizottságokhoz, akik 
ezt követően kérhetik jelentés kidolgozását valamely sajátos tárgykörben.

10. Az Elnökség felel a Közgyűlés által elfogadott indítványok és határozatok 
végrehajtásának ellenőrzéséért. Állandó parlamenti bizottság által beterjesztett indítvány 
esetén az Elnökségnek jogában áll az indítvány végrehajtásának ellenőrzése terén viselendő 
felelősséget átruházni az állandó parlamenti bizottság elnökére és előadójára.

11. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak.

3. cikk

Egyéb intézmények jelenléte

1. A Miniszterek Tanácsa részt vesz a Közgyűlés plenáris ülésein.

2. Az AKCS Miniszterek Tanácsa és az AKCS Nagykövetek Bizottsága, valamint az Európai 
Unió Tanácsa és az Európai Bizottság az Elnökség meghívása alapján részt vehet a Közgyűlés 
plenáris ülésein.

4. cikk

Megfigyelők

1. Új tagállamnak a partnerségi megállapodáshoz történő csatlakozása esetén a nevezett 
megállapodás ratifikálásáig a szóban forgó állam egy képviselője megfigyelői minőségben 
jelen lehet a Közgyűlés plenáris ülésein. Az AKCS-csoport tagállamai megfigyelői 
minőségben jelen lehetnek a Közgyűlés plenáris ülésein.

2. Az AKCS-országok közötti regionális gazdasági csoportosulások, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, valamint az AKCS-EU gazdasági és szociális köreit képviselő 
szervezetek, valamint a civil társadalom egyéb szereplői jogosultak megfigyelőket küldeni a 
Közgyűlés plenáris üléseire. Ezeknek a küldötteknek ugyancsak jogában áll részt venni az 
AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés állandó bizottságainak ülésein, valamint regionális 
és al-regionális parlamenti ülésein. 
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A Gazdasági Együttműködési Központ (CTA) és a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) 
jogosult rész venni a Közgyűlés plenáris ülésein.

3. Az Elnökség beleegyezésével egy társelnök egyéb személyiségeket vagy szervezeteket is 
meghívhat – megfigyelői minőségben – a Közgyűlés plenáris üléseire, az állandó bizottságok 
üléseire, valamint a regionális és al-regionális parlamenti ülésekre. 

4. A megfigyelők szavazati joggal nem rendelkeznek. A Közgyűlés engedélyével 
felszólalhatnak. 

5. cikk

A Közgyűlés plenáris ülései

1. A Közgyűlés plenáris ülése a társelnökök összehívására évente két alkalommal ül össze, 
egyszer egy AKCS-országban, egyszer pedig a Közösség egyik tagállamában.

2. A plenáris ülés helyszínének meghatározása során az AKCS-országok és a Közösség 
tagállamainak váltakozását tiszteletben kell tartani.

3. Az Elnökség vagy a Miniszterek Tanácsa kérésére a társelnökök rendkívüli ülésre is 
összehívhatják a Közgyűlést.

6. cikk

A Közgyűlés regionális és al-regionális ülései 

1. A partnerségi megállapodás 17. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Közös Parlamenti 
Közgyűlés regionális és al-regionális parlamenti üléseket is tarthat. Ezen ülések megtartásáról 
az Elnökség által benyújtott vagy az érintett régiókból származó kérelem alapján határoznak. 

2. A Közös Parlamenti Közgyűlés Eljárási Szabályzatának végrehajtása céljaira a „regionális”
és „al-regionális” kifejezések az egyes AKCS-országok nemzeti parlamentjei által 
meghatározott egységeket fednek. Az ekként meghatározott minden ilyen egységet végleges 
jóváhagyásra a Közös Parlamenti Közgyűlés elé kell terjeszteni.

3. Ezeken az üléseken a regionális vagy al-regionális egységbe tartozó minden AKCS-
országból egy képviselő, valamint az AKCS-országokból küldött összes képviselő számával 
megegyező számú európai parlamenti képviselő vesz részt.

4. A Közgyűlés évente legfeljebb két regionális vagy al-regionális ülést tart.

5. Az Elnökség meghozza az ezen ülések megszervezéséhez szükséges valamennyi 
intézkedést.
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7. cikk

Napirend

1. A plenáris ülés napirendtervezetét az Elnökség készíti el. A napirendtervezetet a 
társelnökök elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztik. A napirend szerint tárgyalt kérdések az 
Európai Unió és az AKCS-országok közötti együttműködésnek a partnerségi megállapodás 
keretében történő továbbfejlesztésére vonatkoznak.

Minden plenáris ülés napirendtervezete a tárgyalt témák két kategóriája szerint csoportosul:

i) az állandó bizottságok által előterjesztett jelentések. Ezek számát plenáris ülésenként 
háromra korlátozzák. A jelentésekben tartalmazott állásfoglalási indítványok terjedelmét e 
szabályzat II. melléklete szabja meg.

ii) egy állandó bizottság által javasolt, vagy maga az Elnökség által előterjesztett sürgős 
ügyek. A sürgős ügyek felvétele a napirendre kivételnek számít, számuk plenáris ülésenként 
nem haladhatja meg a kettőt.

2. A sürgős ügyekre vonatkozóan az AKCS-országok egy képviselője, egy képviselőcsoport 
vagy tíz képviselő állásfoglalási indítványt nyújthat be. Az állásfoglalási indítványokat a 
plenáris ülés napirendjére felvett sürgős ügyekre kell korlátozni, és terjedelmük nem 
haladhatja meg az e szabályzat II. mellékletében megszabott határértéket. Az állásfoglalási 
indítványokat négy héttel azon plenáris ülés megnyitását megelőzően kell benyújtani, 
amelyen ezen indítványok megvitatásra és szavazásra kerülnek.

3. A sürgős ügyekben benyújtott állásfoglalási indítványokat az Elnökséghez kell benyújtani. 
Az Elnökség ellenőrzi, hogy valamennyi állásfoglalási indítvány kielégíti-e a megelőző 
bekezdésben foglalt feltételeket, a szóban forgó ügy felvételre került-e a napirendbe és az 
indítvány franciául és angolul is rendelkezésre áll-e. Az Elnökség javaslatát jóváhagyásra a 
Közgyűlés elé kell terjeszteni.

4. Az Elnökség a sürgős ügyekben benyújtott állásfoglalási indítványokat tájékoztató jelleggel 
megküldi az illetékes bizottság számára.

8. cikk

Határozatképesség

1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha jelen van mind az AKCS-képviselők, mind pedig az 
Európai Parlament képviselőinek egyharmada.

2. A szavazók számától függetlenül minden szavazás érvényesnek minősül, kivéve, ha a 
szavazást megelőzően – és legalább tíz képviselő előzetes kérésére – a plenáris ülés elnöke 
nem állapítja meg a határozatképtelenség fennállását. Amennyiben nincsen jelen a 
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határozatképességhez szükséges számú képviselő, a szavazást felveszik a következő plenáris 
ülés napirendjére.

9. cikk

A plenáris ülés elnöksége

1. A társelnökök közös megegyezéssel határoznak arról, hogy kettőjük közül melyikük látja el 
a Közgyűlés egyik, és melyikük a másik plenáris ülésének elnökségét. 

2. A Közgyűlés plenáris üléseit a plenáris ülés elnöke nyitja meg, függeszti fel és rekeszti be. 
A plenáris ülés elnöke biztosítja az Eljárási Szabályzat tiszteletben tartását, fenntartja a 
rendet, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja a kérdéseket, és 
kihirdeti a szavazások eredményeit.

3. A plenáris ülés elnöke egy vita során nem emelkedhet szólásra (kivételt képez a kérdés 
aktuális állásának ismertetése vagy felidézése); amennyiben részt kíván venni a vitában, el 
kell hagynia elnöki székét.

4. A két társelnököt a plenáris ülés elnöksége tekintetében egy alelnök helyettesítheti. 

10. cikk

Ülésrend

A képviselők ültetése alfabetikus sorrendben történik. Ezt a sorrendet az Európai Parlament 
képviselői esetében a nevük, az AKCS-országok esetében az országuk és nevük szerint 
alakítják ki. 

11. cikk

Hivatalos nyelvek

1. A Közgyűlés hivatalos nyelvei az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a 
görög, a holland, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, a német, az olasz, a portugál, a 
román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén.

2. A Közgyűlés által meghozott aktusokat a hivatalos nyelveken nyilvánosságra hozzák. Az 
előkészítő- és munkadokumentumokat legalább angol és francia nyelven nyilvánosságra 
hozzák.

3. Az Elnökség jogában áll meghatározni, hány nyelvre biztosítják a tolmácsolást, amikor a 
Közgyűlés plenáris ülésére az Európai Parlament szokásos munkahelyeitől eltérő helyszínen 
kerül sor. 
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12. cikk

A viták nyilvánossága

A Közgyűlés plenáris ülései nyilvánosak, kivéve, ha erről a Közgyűlés másképpen dönt.

13. cikk

Jegyzőkönyv és a sajtó tájékoztatására szolgáló összefoglalók

1. Az egyes plenáris ülésekről készített jegyzőkönyvek tartalmazzák a Közgyűlés határozatait 
és a felszólalók neveit. A jegyzőkönyvek a következő plenáris ülésen kiosztásra kerülnek.

2. Az Európai Parlament gondoskodik a jegyzőkönyvnek az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapjában történő nyilvánosságra hozataláról, az AKCS-országok pedig annak az általuk 
megfelelőnek ítélt módon történő közzétételéről.

3. A sajtó tájékoztatásának céljából angol és francia nyelven rövid és tömör összefoglalókat 
készítenek. Ez az összefoglaló nem számít hivatalos dokumentumnak.

14. cikk

Felszólalási jog

1. A Közgyűlés egy képviselője csak akkor emelkedhet szólásra, ha számára a szót a plenáris 
ülés elnöke megadja. Az állásfoglalásokban szereplő országoknak jogukban áll válaszolni, a 
számukra megszabott időkereteken belül.

2. A plenáris ülés elnökének javaslatára a Közgyűlés korlátozhatja a felszólalás időtartamát.

3. Az Európai Parlament képviselőinek esetében a szót az úgynevezett Hondt-rendszer 
keretében adják meg. 

4. A Miniszterek Tanácsának tagjai vagy kijelölt meghatalmazottjaik, valamint a 3. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt szervek – kérésükre – szólásra emelkedhetnek.

5. Az alábbi (6) bekezdés által előírt esetet kivéve a felszólalót csak a plenáris ülés elnöke, és 
kizárólag abban az esetben szakíthatja félbe, ha a szólásra megszabott időtartamot túllépte.

6. Amennyiben egy felszólaló eltér a tárgyától, a plenáris ülés elnöke figyelmezteti. Ha a 
felszólaló a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja, a plenáris ülés elnöke az általa 
megfelelőnek ítélt időtartamra megvonhatja tőle a szót.
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15. cikk

Szavazati jog és a szavazás módjai

1. A szavazati joggal felruházott minden képviselő egyetlen, másra át nem ruházható 
szavazattal rendelkezik.

2. A Közgyűlés rendesen kézfenntartással szavaz. Amennyiben a kézfenntartásos szavazás 
eredménye bizonytalannak mutatkozik, a Közgyűlés színes kártyák fenntartásával vagy 
elektronikus szavazórendszerrel szavaz.

3. A szavazócédulákkal történő, titkos szavazásra akkor van mód, ha erre vonatkozóan a 
szavazást megelőzően legalább tíz képviselő írásos kérelmet nyújt be.

4. Egy határozat elfogadásához a Közgyűlés szavazatainak egyszerű többsége szükséges. Ha a 
szavazás megkezdése előtt legalább öt képviselő név szerinti szavazásra irányuló kérelmet 
terjeszt elő, akkor az AKCS-országok és az Európai Parlament képviselői külön-külön, és 
egymást követően szavaznak. Ebben az esetben egy határozat akkor tekinthető elfogadottnak, 
ha megszerzi mind az AKCS-országok, mind pedig az Európai Parlament képviselői által 
leadott szavazatok többségének támogatását.

5. Szavazategyenlőség esetén az állásfoglalás nem kerül elfogadásra. Az ilyen állásfoglalás 
újbóli szavazásra a Közgyűlés következő plenáris ülése elé terjeszthető.

6. Amennyiben azt a szavazás megkezdése előtt legalább öt képviselő kérelmezi, a Közgyűlés 
külön-külön szavaz egy bekezdés vagy egy módosítás szövegének különböző részeiről. 

7. A megelőző (3), (4) és (6) bekezdéseknek megfelelően megtett minden kérelem az 
előterjesztője nevéhez kötődik, aki azt a szavazást megelőzően bármely pillanatban 
visszavonhatja. 

16. cikk

A szavazás értékelése

A végleges szavazásról bármely képviselő szóbeli értékelést adhat, amely nem haladhatja meg 
a másfél percet, illetve írásos értékelést készíthet, amelynek terjedelme nem lehet több 200 
szónál.

17. cikk

A Közgyűlés állásfoglalásai

1. A Közgyűlés határozatot hoz az állandó bizottságok által a 7. cikknek megfelelően 
előterjesztett jelentésekben foglalt állásfoglalási indítványokról.
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2. Adott esetben a Közgyűlés ugyancsak határozatot hoz a 7. cikknek megfelelően a sürgős 
ügyekben tett állásfoglalási indítványokról.

3. Adott esetben a plenáris ülés elnöke felkéri az egyazon sürgős ügyekben benyújtott 
állásfoglalási indítványok szerzőit egy kompromisszumos állásfoglalási indítvány 
kidolgozására. A vitát követően valamennyi állásfoglalási indítványt, valamint az ezekhez 
kapcsolódó módosító javaslatokat a Közgyűlés elé bocsátják szavazásra. Amint egy
kompromisszumos állásfoglalási indítvány elfogadásra került, az ugyanazon tárgyban 
benyújtott egyéb állásfoglalási indítványok érvényüket veszítik.

4. A Közgyűlés által elfogadott állásfoglalásokat eljuttatják a Bizottsághoz, a Miniszterek 
Tanácsához és valamennyi érdekelt félhez. A Bizottság és a Miniszterek Tanácsa a Közgyűlés 
következő plenáris ülése számára jelentést készít az elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos 
további teendőkről.

18. cikk

Módosító javaslatok

1. Módosító javaslatot az AKCS-országok szavazati joggal rendelkező egy képviselője, egy 
képviselőcsoport tíz képviselő nyújthat be. A módosító javaslatokat írásban, a módosítandó 
szöveghez igazodó formában kell benyújtani. Ezen elbírálási szempontok alapján az elnök 
dönt a módosító javaslatok elfogadhatóságáról. 

2. A módosító javaslatok benyújtási határidejét a plenáris ülés kezdetén jelentik be. 

3. A szavazás során a módosító javaslatok elsőbbséget élveznek a szöveg előtt, amelyre 
vonatkoznak.

4. Amennyiben egyazon tárgyra legalább két módosító javaslat vonatkozik, akkor először azt 
bocsátják szavazásra, amelyik tartalmi vonatkozásában inkább eltér a vitatott szövegtől. Ami 
a szóbeli módosító javaslatokat illeti, egyedül a tárgyi tévedéseket vagy nyelvi hibákat 
kiigazító szóbeli módosító javaslatok vehetők tekintetbe. Minden egyéb szóbeli módosító 
javaslat a Közgyűlés belátására tartozik. Nem vehető figyelembe az a szóbeli módosító 
javaslat, amellyel szemben tíz képviselő állást foglal.

19. cikk

Írásbeli választ igénylő kérdések

1. A Közgyűlés bármely képviselője feltehet írásbeli választ igénylő kérdéseket a Miniszterek 
Tanácsa vagy a Bizottság számára.

2. A kérdéseket írásban kell benyújtani az Elnökséghez. Ha az Elnökség a kérdéseket 
elfogadhatónak ítéli, az adott esettől függően továbbítja azokat a Miniszterek Tanácsához 
vagy a Bizottsághoz. A Miniszterek Tanácsa vagy a Bizottság felkérést kap, hogy a kérdés 
megküldésétől számított két hónapon belül adja meg írásos válaszát.



PE 12/20 DV\675624HU.doc

HU

3. A megválaszolt kérdéseket a hozzájuk tartozó válaszokkal együtt nyilvánosságra hozzák, az 
Európai Parlament az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, az AKCS-országok pedig az 
általuk megfelelőnek ítélt módon.

4. Az előírt határidőn belül meg nem válaszolt kérdéseket ugyanezen feltételek mellett 
nyilvánosságra hozzák, annak a ténynek a feltüntetésével, hogy nyilvánosságra hozataluk 
időpontjáig azokra válasz nem érkezett.

20. cikk

Szóbeli választ igénylő kérdések

1. Minden plenáris ülésen sor kerül a Miniszterek Tanácsához és a Bizottsághoz intézett 
kérdések órájára, amelynek időpontját az Elnökség határozza meg oly módon, hogy biztosított 
legyen a nevezett két intézmény legmagasabb szinten történő képviselete. 

2. A Közgyűlés bármely képviselője feltehet szóbeli választ igénylő kérdéseket a Miniszterek 
Tanácsa vagy a Bizottság számára. A több képviselő által aláírt kérdések esetében az 
egyiküket kérik fel a kérdés feltételére. 

3. A kérdéseket írásban kell benyújtani az Elnökséghez, az Elnökség által megszabott 
határidőn belül.

4. Sürgős esetben – és a kérdés címzett intézményének beleegyezésével – a társelnökök vagy 
az Elnökség a kérdés napirendre tűzése mellett dönthet még abban az esetben is, ha az 
Elnökség által megszabott határidők lejártak.

5. A szóban megválaszolandó kérdések elfogadhatóságát a Közgyűlés társelnökei ítélik meg, 
a partnerségi megállapodás által megszabott formai és tartalmi feltételek alapján. A 
napirendbe megvitatás céljával már felvett ügyekre vonatkozó kérdéseket elfogadhatatlannak 
nyilvánítják. Az elfogadhatónak minősített kérdéseket megküldik a Miniszterek Tanácsa vagy 
a Bizottság számára. A szóban megválaszolandó kérdések sorrendjét a társelnökök határozzák 
meg. A kérdést feltevő képviselőt haladéktalanul tájékoztatják döntésükről. 

6. A kérdések terjedelme nem haladhatja meg a 100 szót. A kérdéseknek modalitásuk szerint 
is kérdés, és nem állítás formáját kell ötleniük.

7. A Közgyűlés plenáris ülésenként nem szentel többet két óránál a szóbeli választ igénylő 
kérdésekre. Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdésekre írásbeli választ adnak, 
kivéve, ha a kérdést feltett képviselő a kérdést visszavonja.

8. A kérdés csak akkor kerül megválaszolásra, ha a kérdést feltett képviselő jelen van, illetve 
a társelnököket a kérdések órájának megnyitását megelőzően írásban tájékoztatta távollétéről, 
megadva helyettesítőjének nevét. 
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9. Ha sem a kérdést feltett képviselő, sem helyettesítője nincsen jelen, akkor a kérésre írásban 
válaszolnak.

10. A Miniszterek Tanácsát és a Bizottságot felkérik, hogy a kérdésekre röviden és tömören 
válaszoljon. Miután egy kérdésre a választ megadták, a kérdést feltett képviselő feltehet – ha 
az idő azt megengedi – egy rövid kiegészítő kérdést. A plenáris ülés elnöke elutasíthat minden 
olyan kérdést, amely az eredetileg feltett kérdéshez nem illő elemeket tartalmaz.

11. Amennyiben a Közgyűlés legalább tíz képviselője azt kérelmezi, a Miniszterek Tanácsa 
vagy a Bizottság válaszadását követően vita kezdeményezhető. E vita időtartamát a plenáris 
ülés elnöke határozza meg.

21. cikk

Jelentés a Miniszterek Tanácsának tevékenységéről

A Miniszterek Tanácsának tevékenységéről szóló jelentést – amely kitér a Közgyűlés által 
elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további teendők megvalósítása érdekében 
meghozott intézkedésekre is – valamennyi hivatalos nyelven kinyomtatják és szétosztják.

22. cikk

A partnerségi megállapodás végrehajtásának ellenőrzése

Az Elnökség javaslatára a Közgyűlésnek módjában áll egy-egy társelőadó kinevezése 
egyrészt az AKCS-országok, másrészt az Európai Parlament részéről, jelentés kidolgozása 
céljával egy bizonyos AKCS regionális vagy al-regionális egységre vonatkozóan, illetve a 
partnerségi megállapodás végrehajtásával összefüggő bármely egyéb kérdésben.

23. cikk

A Miniszterek Tanácsa véleményének kikérése

1. Amennyiben a Közgyűlés véleményét kérik a Miniszterek Tanácsa egy határozatáról, 
határozattervezetéről, állásfoglalás-tervezetéről, ajánlástervezetéről vagy 
véleménytervezetéről, az erre irányuló kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, és a kérdést 
az Elnökség egy ajánlás kíséretében a Közgyűlés elé terjeszti.

2. A Miniszterek Tanácsa által sürgősnek nyilvánított esetben az Elnökség végleges 
határozatot hozhat.

24. cikk

Parlamenti állandó bizottságok
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1. A Közgyűlés három parlamenti állandó bizottságot foglal magába, amelyek feladatai – a 
partnerségi megállapodás végrehajtásának keretében – a következők:
- a demokratikus folyamat előmozdítása párbeszéd és egyeztetés útján,

- gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi kérdések, és az Európai Fejlesztési Alap működtetése,
- szociális és környezetvédelmi kérdések.

2. A Közgyűlés általános működését véve mintául, a Közgyűlés parlamenti állandó 
bizottságai a Közös Parlamenti Közgyűlés képviselőiből állnak, és szigorúan paritásos módon 
működnek. 

3. A parlamenti állandó bizottságok önálló szabályzattal rendelkeznek, amelyet a Közgyűlés 
az Elnökség javaslata alapján fogad el. Ez a szabályzat a jelen Eljárási Szabályzat 
mellékleteként szerepel.

25. cikk

Ideiglenes ügyvivő bizottságok

1. A Közgyűlés javaslatára az Elnökség – bizonyos számú – ideiglenes ügyvivő bizottságot 
állíthat fel, a partnerségi megállapodással összefüggő különleges ügyben, illetve a 
megállapodás hatálya eső tárgyakban. Ilyen típusú bizottságból egyidőben kettőnél több nem 
tevékenykedhet. Az ügyvivő bizottságoknak legfeljebb egy éven belül be kell fejezniük 
munkájukat. 

2. Az ideiglenes ügyvivő bizottságok feladatait, összetételét és mandátumát az Elnökség 
határozza meg. 

26. cikk

Munkacsoportok

1. A Közgyűlés arra törekszik, hogy az Európai Unió és az AKCS-országok népei minél 
inkább megértsék egymást, és a közvélemény fogékonyabb legyen a fejlődés kérdései iránt, 
ezért rendszeres jelleggel munkacsoportokat szervez mind az Európai Unióban, mind az 
AKCS-országokban.

2. A munkacsoportok megszervezése az Elnökség irányításával történik, és céljuk olyan 
személyek meghívása, akik képesek a Közgyűlést tájékoztatni az aggodalomra okot adó 
politikai, gazdasági, szociális és kulturális tényállásokról.

27. cikk

Ismeretszerző kiküldetések és tanulmányutak
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Az elnök ismeretszerzés és tanulmánykészítés céljával küldöttségeket indíthat az AKCS-
országokba, az Európai Unió tagállamaiba vagy nemzetközi szervezetek mellé, az erre a célra 
rendelkezésre álló pénzügyi keret tiszteletben tartásával. Az Elnökség vagy a Közös 
Parlamenti Közgyűlés delegációkat küldhet elnöki vagy önkormányzati választások 
megfigyelése céljával is, az érintett országok meghívására, amennyiben biztosított a 
küldöttség tagjainak személyi biztonsága. Az Elnökség a 29. cikk által előírt szoros 
együttműködés keretében ugyancsak küldöttségeket delegálhat az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság és szociális partnerei által megtartott ülésekre, még ha azokra nem 
Brüsszelben kerül is sor.

28. cikk

Párbeszéd a civil társadalommal

A Közgyűlés gondoskodik arról, hogy az AKCS-országok és az Európai Unió rendszeres 
kapcsolatokat tartson fenn és konzultációt folytasson az AKCS-EU gazdasági és szociális 
köreinek képviselőivel, valamint a civil társadalom egyéb szereplőivel, és megismerje 
véleményüket a partnerségi megállapodás céljainak megvalósulására vonatkozóan. A civil 
társadalom ezen képviselőinek lehetőségük van a regionális és al-regionális üléseken, 
valamint az állandó bizottságok ülésein, továbbá a műhelyek munkájában történő részvételre. 
Az Elnökség minden esetben külön-külön megvizsgálja a meghívások alapját képező 
feltételeket.

29. cikk

Tiszteletbeli elnök

A Közgyűlés az Elnökség javaslatára és kivételes jelleggel megadhatja egy volt társelnökének 
a „tiszteletbeli elnök” címet. Ez a megkülönböztetés a Közgyűlés háláját tolmácsolja a szóban 
forgó személy számára, a társelnöki tisztje gyakorlása során a Közgyűlésért tett kimagasló 
szolgálatainak elismeréséül.

30. cikk

Titkárság

Az Európai Parlament főtitkára és az AKCS-titkárság főtitkára meghoz minden szükséges 
intézkedést a Közgyűlés támogatása és megfelelően végzett munkájának biztosítása 
érdekében. A főtitkárok a Közgyűlés Elnöksége előtt tartoznak felelősséggel. 

31. cikk

Pénzügyi szabályzat
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A Közgyűlés az Elnökség javaslatai alapján határozza meg pénzügyi szabályzatát.

32. cikk

Az Eljárási Szabályzat értelmezése

A jelen Eljárási Szabályzat értelmezésére vonatkozó kérdésekben a plenáris ülés elnöke, 
illetve az ő felkérésére az Elnökség dönt.

33. cikk

Felszólalás az Eljárási Szabályzat végrehajtására hivatkozva

1. Bármely képviselő felszólalhat az Eljárási Szabályzatra hivatkozva, illetve ügyrendi 
kifogás tárgyában. Ebben az esetben soron kívül megkapja a szót. A képviselő legfeljebb két 
percet kap annak kifejtésére, miért hivatkozott az Eljárási Szabályzatra vagy emelt ügyrendi 
kifogást.

2. Ha egy másik képviselő az előadott okokkal szemben kíván felszólalni, a plenáris ülés 
elnöke legfeljebb két perces felszólalásra megadja neki a szót.

3. Ugyanezen tárgyban több felszólaló nem kap szót. 

4. A plenáris ülés elnöke közli az Eljárási Szabályzat végrehajtása tárgyában elhangzott 
felszólalásra vonatkozó határozatát. Előzetesen meghallgathatja az Elnökség véleményét.

34. cikk

Az Eljárási Szabályzat felülvizsgálata

1. Az Eljárási Szabályzat bármely módosításáról a Közgyűlés határoz, az Elnökség javaslata 
alapján, a Politikai Ügyek Bizottságával folytatott konzultációt követően.  

2. A javasolt módosításokat csak abban az esetben fogadják el, ha azok az AKCS-országokat 
és az Európai Unió tagállamait tömörítő képviselői csoportosulásban egyaránt megkapták a 
szavazatok többségét.

3. Hacsak a szavazás időpontjában mást nem írnak elő, a jelen Eljárási Szabályzat 
módosításai az elfogadásukat követő plenáris ülés első napján lépnek hatályba.
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I. MELLÉKLET: Az állandó bizottságok illetékességei, feladatai, összetétele és eljárásai

Első cikk

Három parlamenti állandó bizottság létezik, ezek illetékességei és feladatai a következők:

I. POLITIKAI ÜGYEK BIZOTTSÁGA

Ez a bizottság azon ügyekben illetékes, amelyek tárgya:

1. a politikai párbeszéd (az AKCS-EU partnerségi megállapodás 8. cikke), a fejlesztés és az 
intézményi kérdések,

2. az emberi jogok tiszteletben tartása és érvényesítésének előmozdítása, a demokrácia és a 
közügyek megfelelő irányítása (az AKCS-EU partnerségi megállapodás 9. cikke),

3. a békepolitika, a konfliktusok megelőzése és megoldása (az AKCS-EU partnerségi 
megállapodás 11. cikke),

4. a ki- és bevándorlás kérdései(az AKCS-EU partnerségi megállapodás 13. cikke),

5. a Közgyűlés kapcsolatai az e téren tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel.

A bizottság feladata az ismeretszerző kiküldetések és tanulmányutak megszervezése, ideértve 
a választások megfigyelése céljából kiküldött delegációkat is, a Közgyűlés Eljárási 
Szabályzata 28. cikkének megfelelően.

II. GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI, PÉNZÜGYI ÉS KERESKEDELMI BIZOTTSÁG

Ez a bizottság azon ügyekben illetékes, amelyek tárgya:

1. a gazdasági fejlesztés és a kereskedelmi együttműködés, valamint a fejlesztés és a 
partnerkapcsolatok lehetőségeinek megerősítése,

2. a makrogazdasági és strukturális reformok, az ágazati gazdasági fejlődés és a turizmus 
(az AKCS-EU partnerségi megállapodás 22-24. cikke),

3. az új AKCS-EU kereskedelmi egyezmények, az AKCS-országok piacra jutási lehetőségei 
és fokozatos beilleszkedésük a világ gazdaságába (az AKCS-EU partnerségi 
megállapodás 34-37. cikke),

4. a kereskedelem és a munkanormák (az AKCS-EU partnerségi megállapodás 50. cikke),
5. a vidékfejlesztés, a halászat és az élelmiszerbiztonság (az AKCS-EU partnerségi 

megállapodás 53. és 54. cikke),
6. a fejlesztés finanszírozása terén folytatott együttműködést érintő minden kérdés, ideértve 

az Európai Fejlesztési Alap működésének figyelemmel kísérését is.

III. SZOCIÁLIS ÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
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Ez a bizottság azon ügyekben illetékes, amelyek tárgya:

1. a szociális fejlesztés és az emberi életkörülmények fejlesztése,

2. a szociális infrastruktúra és szolgáltatások, ideértve az egészségügy és az oktatás 
kérdéseit is (az AKCS-EU partnerségi megállapodás 25. cikke), 

3. az ifjúsággal és a kultúrával kapcsolatos kérdések (az AKCS-EU partnerségi 
megállapodás 26. és 27. cikke), 

4. a nemek közötti egyenjogúság kérdései (az AKCS-EU partnerségi megállapodás 31. 
cikke),

5. a környezet és a természeti erőforrások (az AKCS-EU partnerségi megállapodás 32. 
cikke). 

2. Cikk 

1. A Közgyűlés minden képviselőjének joga van arra, hogy az állandó bizottságok 
egyikének tagja lehessen.

2. A bizottságok 52 tagot számlálnak, és összetételükben egyenlő arányban szerepelnek 
egyfelől az AKCS-országok, másfelől az Európai Parlament képviselői. Amennyiben az 
AKCS-országok száma nő, az állandó bizottság tagjainak száma is ennek arányában nő.

3. A bizottságok ülésein az Elnökség vagy a bizottság meghívására részt vehetnek a 
bizottság tagjai közé nem tartozó képviselők is, tanácsadói minőségben, vagy ha a vita az 
ő országukról vagy régiójukról folyik.

4. Azok a küldöttek, akik országukban nem parlamenti képviselők, csak akkor vehetnek 
részt, ha a vita az ő országukról folyik; szavazati joggal azonban ebben az esetben sem 
rendelkeznek.

5. Hacsak egy bizottság másképpen nem határoz, minden állandó bizottsági ülés nyilvános.

3. cikk

1. A bizottságok összetételének a lehető legnagyobb mértékben tükröznie kell a Közgyűlés 
összetételét.

2. A bizottságok Bizottsági Elnökséget választanak a tagjaik közül, egy éves időtartamra. 

3. A Bizottsági Elnökség két társelnökből (az Európai Parlament egy képviselőjéből és az 
AKCS-országok egy képviselőjéből), valamint négy társ-alelnökből (az Európai 
Parlament két képviselőjéből és az AKCS-országok két képviselőjéből) áll.
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4. A bizottságok elnöki feladatait az Európai Parlament egy képviselője és egy AKCS-
országot képviselő parlamenti képviselő együttesen látja el.

5. A bizottságok előadókat nevezhetnek ki az illetékességükbe tartozó különleges ügyek 
megvizsgálására és a Közgyűlés elé terjesztendő jelentés előkészítésére, az Elnökség 
előzetes felhatalmazásával, az Eljárási Szabályzat 2. cikkének megfelelően. 

A jelentések által tartalmazott állásfoglalási indítványokat indoklással lehet ellátni, 
amelynek terjedelme nem haladhatja meg a négy oldalt.

6. Az állandó bizottságok egyéb napirendi pontokat is megvizsgálhatnak – jelentéskészítési 
kötelezettség nélkül –, és írásban értesítik az Elnökséget a szóban forgó pontok 
megvizsgálásának megtörténtéről. 

7. A bizottságok hozzájárulnak a nem-állami szereplőkkel folytatott párbeszédhez is 
(például meghallgatások útján), a partnerségi megállapodás 17. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően.

8. A bizottságok a Közgyűlés előtt számolnak be tevékenységükről.

4. Cikk

1. A bizottságok a társelnökeik összehívására ülnek össze, évente legfeljebb négy ülésre, 
amelyből kettő a Közgyűlés plenáris ülésszakára esik.

2. Bármely képviselő benyújthat módosító javaslatot bizottsági megvizsgálás céljából. Ami 
az eljárást illeti, a Közgyűlés Eljárási Szabályzatának 3. cikke (egyéb intézmények 
jelenléte), 4. cikke (megfigyelők), 8. cikke (határozatképesség), 9.cikke (az ülések 
elnöksége), 15. cikke (szavazati jog és a szavazás módjai) és 28. cikke (konzultációk a 
civil társadalommal) mutatis mutandis alkalmazandók a bizottság üléseire.
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II. MELLÉKLET: A szövegek terjedelme

A fordítás és sokszorosítás céljából benyújtott szövegek terjedelmére a következő 
értékhatárok alkalmazandók :

− Indokolás, előkészítő munkadokumentumok, valamint a tájékozódási és tanulmányi célú 
kiküldetésekről készült beszámolók: 6 oldal

− A jelentésekben szereplő állásfoglalási indítványok, valamint sürgős témák: 4 oldal, 
preambulumbekezdésekkel együtt, de a jelenléti ív nélkül

Egy oldalon 1500 nyomtatott karaktert tartalmazó szöveg értendő, szóközök nélkül.

Ez a melléklet az Elnökség egyszerű határozatával módosítható.


