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JUNGTINĖS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Jungtinė parlamentinė asamblėja

1. AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja įkurta pagal Afrikos, Karibų jūros baseino bei 
Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės 
susitarimo 17 straipsnį.

2. Jungtinę parlamentinę asamblėją sudaro vienodas ES ir AKR atstovų skaičius. Jungtinės 
parlamentinės asamblėjos nariais gali būti Europos Parlamento nariai, atstovaujantys vienai 
daliai, ir kiekvienos AKR valstybės nacionalinių parlamentų nariai arba šių valstybių parlamentų 
paskirti atstovai, atstovaujantys kitai daliai. Jei AKR šalyje nėra parlamento, jos atstovas be 
balsavimo teisės gali dalyvauti asamblėjoje tik gavęs išankstinį Jungtinės parlamentinės 
asamblėjos pritarimą.

3. Asamblėjos nario įgaliojimus AKR atstovams paskyrimo laišku suteikia atitinkamos atskirų 
valstybių valdžios institucijos, o Europos Parlamento atstovams – Europos Parlamento 
pirmininkas.

2 straipsnis

Asamblėjos biuras

1. Asamblėja iš savo narių vieneriems metams išrenka biurą.

2. Biurą sudaro du lygiateisiai pirmininkai ir 24 pirmininkų pavaduotojai. Pagal dvi skirtingas 
procedūras pusę biuro narių siūlo AKR valstybių atstovai, o kitą pusę – Europos Parlamento 
atstovai.

3. Biuras planuoja asamblėjos darbą, atsako už asamblėjos veiklos planų ir rezoliucijų tolesnį 
įgyvendinimą ir užmezga bei palaiko visus būtinus ryšius su AKR ir ES Ministrų taryba, toliau 
vadinama „Ministrų taryba“, AKR ir ES Ambasadorių komitetu.

4. Biuras atsakingas už asamblėjos darbo koordinavimą.

5. Biuras posėdžiauja pirmininkų iniciatyva ne rečiau kaip du kartus per metus, dažniausiai prieš 
asamblėjos sesijas.

6. Biuras pateikia asamblėjai siūlomą diskusijų darbotvarkę. Jis privalo užtikrinti, kad bent pusė 
darbotvarkės klausimų susijusi su visiems aktualiais reikalais.
Biuras gali pasiūlyti riboti kalbėjimo per diskusijas laiką.
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7. Biuras – tai valdymo organas, atsakingas už reikalus, susijusius su nuolatinių komitetų 
sudarymu ir jų pareigomis.

8. Be to, biuro pareiga – įgalioti nuolatinius komitetus parengti pranešimus ir pasiūlymus dėl 
rezoliucijų.

9. Biuras gali perduoti svarstyti reikalus nuolatiniams komitetams, kurie vėliau gali pageidauti 
parengti pranešimą tam tikru klausimu.

10. Biuras privalo kontroliuoti asamblėjos rezoliucijų ir sprendimų įgyvendinimo eigą. Kai 
rezoliucijas pateikia nuolatinis Parlamento komitetas, įgaliojimus vykdyti tolesnę kontrolę biuras 
gali perduoti šio komiteto pirmininkui ir pranešėjui.

11. Biuro posėdžiai yra uždari.

3 straipsnis

Kitų institucijų dalyvavimas

1. Ministrų taryba dalyvauja asamblėjos sesijose.

2. Biuro pakviesti asamblėjos sesijose gali dalyvauti AKR Ministrų taryba ir AKR Ambasadorių 
komitetas bei Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija.

4 straipsnis

Stebėtojai

1. Jei prie partnerystės susitarimo prisideda nauja valstybė, jos atstovas gali dalyvauti asamblėjos 
sesijose kaip stebėtojas, kol ši valstybė ratifikuos susitarimą. AKR grupės valstybių narių 
atstovai gali dalyvauti asamblėjoje kaip stebėtojai.

2. AKR valstybių ekonominės regionų grupės, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas, AKR ir ES ekonomikos ir socialinės srities partnerių atstovai, taip pat kiti pilietinės 
visuomenės nariai gali deleguoti į asamblėjos sesijas savo stebėtojus. Be to, šie atstovai gali 
dalyvauti nuolatinių komitetų posėdžiuose ir Jungtinės parlamentinės asamblėjos regioniniuose 
arba atskirų regiono dalių parlamentiniuose posėdžiuose.

Žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo techninio centro (angl. CTA) ir Įmonių plėtros centro 
(angl. CDE) atstovai gali dalyvauti asamblėjos sesijose.

3. Biurui pritarus, abu pirmininkai gali pakviesti kitas organizacijas arba asmenis dalyvauti 
stebėtojais asamblėjos sesijose, nuolatinių komitetų posėdžiuose ir regioniniuose ar atskirų 
regiono dalių posėdžiuose.

4. Stebėtojai neturi teisės balsuoti. Asamblėjai pritarus, per posėdį jiems gali būti suteikiamas 
žodis.
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5 straipsnis

Asamblėjos sesijos

1. Asamblėja posėdžiauja du kartus per metus. Posėdžius, kurie pakaitomis vyksta kurioje nors 
AKR grupės arba Europos bendrijos valstybėje, sukviečia asamblėjos pirmininkai.

2. Sesijų vieta skiriama paeiliui kiekvienoje AKR grupės valstybėje ir Europos bendrijos 
valstybėse narėse.

3. Pirmininkams, biurui arba Ministrų tarybai pareikalavus, gali būti sukviečiama neeilinė 
asamblėjos sesija.

6 straipsnis

Regioniniai ir atskirų regiono dalių asamblėjos posėdžiai

1. Pagal partnerystės susitarimo 17 straipsnio 3 dalį Jungtinė parlamentinė asamblėja gali rengti 
regioninius ir atskirų regiono dalių parlamentinius posėdžius. Surengti tokius posėdžius 
nusprendžiama pareikalavus biurui arba atitinkamam regionui.

2. Pagal Jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisykles, „regionas“ ir „regiono 
dalis“ – tai teritoriniai vienetai, kuriuos nustato AKR šalių nacionaliniai parlamentai. Visus šiuos 
nustatytus teritorinius vienetus privalo patvirtinti Jungtinė parlamentinė asamblėja.

3. Šiuose posėdžiuose dalyvauja po vieną parlamento narį iš kiekvienos AKR šalies, esančios 
regione arba regiono dalyje, ir tiek pat Europos Parlamento narių.

4. Asamblėja rengia ne daugiau kaip du regioninius arba atskirų regiono dalių posėdžius per 
metus.

5. Biuras patvirtina būtinas priemones šiems posėdžiams organizuoti.

7 straipsnis

Darbotvarkė

1. Biuras paruošia sesijos darbotvarkės projektą. Pirmininkai pateikia šį projektą patvirtinti 
asamblėjai. Svarstomi klausimai turi būti susiję su partnerystės susitarime numatytu Europos 
Sąjungos ir AKR valstybių bendradarbiavimu plėtros srityje.

Į kiekvienos sesijos darbotvarkės projektą įtraukiami dviejų kategorijų klausimai:
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i) nuolatinių komitetų pateikti pranešimai; per sesiją galima pateikti tris tokius pranešimus.
Pranešimuose pateikiamų pasiūlymų dėl rezoliucijų apimtis nustatyta šių Darbo tvarkos taisyklių 
II priede;

ii) neatidėliotini klausimai, kuriuos pasiūlė nuolatiniai komitetai arba pateikė biuras;
neatidėliotini klausimai įtraukiami į darbotvarkę išimties tvarka; per vieną sesiją jų galima 
svarstyti ne daugiau kaip du.

2. Neatidėliotinais klausimais AKR valstybių atstovai, politinė frakcija arba dešimt asamblėjos 
narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurių apimtis nustatyta 
šių Darbo tvarkos taisyklių II priede, galima pateikti tik dėl šios sesijos darbotvarkėje įtrauktų 
neatidėliotinų klausimų. Pasiūlymus dėl rezoliucijų būtina pateikti prieš keturias savaites iki 
sesijos, kurioje jie bus svarstomi ir priimami balsuojant, pradžios.

3. Pasiūlymai dėl rezoliucijų neatidėliotinais klausimais pateikiami biurui. Biuras patikrina, kad 
visi pasiūlymai dėl rezoliucijų atitiktų ankstesnėje pastraipoje nurodytus kriterijus, būtų įtraukti į 
darbotvarkę ir išversti į anglų ir prancūzų kalbas. Biuro pasiūlymai pateikiami tvirtinti 
asamblėjai.

4. Apie rezoliucijų pasiūlymus neatidėliotinais klausimais biuras informuoja atsakingą komitetą.

8 straipsnis

Kvorumas

1. Asamblėjos kvorumas yra tada, jei į posėdį susirenka trečdalis AKR ir Europos Parlamento 
atstovų.

2. Bet koks balsavimas yra teisėtas nepaisant balsavusiųjų skaičiaus, išskyrus atvejus, kai ne 
mažiau kaip dešimties narių išankstiniu prašymu Pirmininkas prieš balsuojant konstatuoja, kad 
kvorumo balsavimo metu nėra. Jei kvorumo nėra, balsavimas įrašomas į kito posėdžio 
darbotvarkę.

9 straipsnis
Pirmininkavimas posėdžiams

1. Abu pirmininkai drauge nusprendžia, kuris iš jų ir kuriai asamblėjos sesijai pirmininkaus.

2. Pirmininkas paskelbia asamblėjos posėdžių pradžią, pertrauką ir pabaigą. Pirmininkas 
užtikrina, kad būtų paisoma darbo tvarkos taisyklių, palaiko tvarką, suteikia žodį kalbėtojams, 
skelbia diskusijų pabaigą, balsavimą ir balsavimo rezultatus.

3. Per diskusijas pirmininkas gali tik apibendrinti svarstomą klausimą arba paraginti kalbėtojus 
laikytis tvarkos; jei jis (ji) pageidauja dalyvauti diskusijose, turi palikti pirmininko postą.

4. Bet kurį pirmininką, jam pageidaujant, pirmininko poste gali pakeisti jo pavaduotojas.



PE 8/19 DV\675624LT.doc

LT

10 straipsnis

Vietų posėdžių salėje skyrimas

Asamblėjos nariams vietos skiriamos abėcėlės tvarka: Europos Parlamento atstovams – pagal 
pavardę, AKR šalių atstovams – pagal pavardę ir šalies pavadinimą.

11 straipsnis

Oficialios kalbos

1. Oficialios asamblėjos kalbos: anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, 
lietuvių, maltiečių, olandų, prancūzų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir 
vokiečių.

2. Oficialiomis kalbomis spausdinami asamblėjos patvirtinti teisės aktai. Parengiamieji ir 
darbiniai dokumentai skelbiami bent dviem – anglų ir prancūzų – kalbomis.

3. Jei asamblėjos sesijos vyksta ne įprastose Europos Parlamento darbo vietose, biuras gali 
nuspręsti, į kelias kalbas bus verčiama žodžiu.

12 straipsnis

Posėdžių viešumas

Jei asamblėja nenusprendžia kitaip, jos posėdžiai yra vieši.

13 straipsnis
Posėdžių protokolai ir suvestinės, skirti spaudai

1. Praėjusio posėdžio protokolai su priimtais asamblėjos sprendimais ir kalbėtojų pavardėmis 
išdalijami nariams per kitą posėdį.

2. Europos Parlamentas posėdžių protokolus spausdina Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, o AKR valstybės pačios sprendžia, kur juos skelbs.

3. Posėdžių darbo suvestinė spaudos atstovams parengiama anglų ir prancūzų kalbomis. Ši 
suvestinė nėra oficialus dokumentas.

14 straipsnis

Teisė kalbėti

1. Asamblėjos narys gali kalbėti tik tada, kai pirmininkas suteikia jam žodį. Rezoliucijose 
paminėtos šalys turi teisę per nurodytą ribotą laiką pateikti atsakymą.
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2. Pirmininkui pasiūlius, asamblėja gali nuspręsti apriboti kalbėjimo trukmę.

3. Kalbėjimo laikas Europos Parlamento nariams skirstomas pagal d'Hondto sistemą.

4. Ministrų tarybos nariai arba jų paskirti atstovai ir 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų 
atstovai gali kalbėti, paprašę suteikti jiems žodį.

5. Kalbėtojo negalima pertraukti, išskyrus toliau 6 pastraipoje išvardytus atvejus; pirmininkas 
gali nutraukti kalbą, jei baigiasi kalbėti skirtas laikas.

6. Jei kalbėtojas nukrypsta nuo temos, pirmininkas paprašo laikytis tvarkos. Jei kalbėtojas 
nuolatos nukrypsta nuo aptariamos temos, pirmininkas savo nuožiūra kurį laiką gali uždrausti 
jam kalbėti.

15 straipsnis

Balsavimo teisė ir balsavimo būdai

1. Kiekvienam turinčiam balsavimo teisę nariui priklauso vienas neperleidžiamas balsas.

2. Paprastai Parlamento nariai balsuoja pakeldami ranką. Jei balsavimo rankos pakėlimu 
rezultatas kelia abejonių, balsuojama dar kartą spalvotomis kortelėmis arba elektroniniu būdu.

3. Jei prieš balsavimo pradžią ne mažiau kaip dešimt narių raštu pareikalauja slapto balsavimo, 
asamblėja balsuoja slaptai.

4. Sprendimas laikomas priimtas, jei jis surenka daugumą balsų. Jei prieš balsavimo pradžią ne 
mažiau kaip dešimt narių pateikia prašymą balsuoti atskirai, AKR valstybių ir Europos 
Parlamento atstovai balsuoja atskirai ir pasikeisdami. Tuomet sprendimas laikomas priimtu tik 
tuomet, jei daugumą balsų surenka balsuojant dalyvę tiek AKR, tiek Europos Parlamento 
atstovai.

5. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pasiūlymas nepatvirtinamas. Jis gali būti vėl pateikiamas per 
kitą asamblėjos sesiją.

6. Prieš balsavimo pradžią ne mažiau kaip penkiems nariams pareikalavus raštu, asamblėja 
balsuoja dėl atskirų pastraipos dalių teksto arba dėl pakeitimo.

7. Kiekvienas prašymas, pateiktas pagal šio straipsnio 3, 4 ir 6 dalis, priklauso jo pateikėjui, 
kuris bet kada prieš balsavimą gali jį atsiimti.

16 straipsnis

Paaiškinimai dėl balsavimo
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Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti ne ilgesnį kaip vienos minutės paaiškinimą žodžiu dėl 
galutinio balsavimo arba ne ilgesnį kaip 200 žodžių paaiškinimą raštu.

17 straipsnis
Asamblėjos rezoliucijos

1. Asamblėja balsuoja dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, kuriuos, pagal 7 straipsnį, nuolatiniai 
komitetai pateikia savo pranešimuose.

2. Be to, pagal 7 straipsnį, asamblėja balsuoja dėl visų pasiūlymų dėl rezoliucijų neatidėliotinais 
klausimais.

3. Sesijos pirmininkas kviečia visus, pateikusius pasiūlymus dėl rezoliucijų panašiais klausimais, 
sudaryti kompromisinį pasiūlymą. Diskusijų pabaigoje visi kompromisiniai pasiūlymai dėl 
rezoliucijų ir jų pakeitimai pateikiami asamblėjai balsuoti. Kai patvirtinamas kompromisinis 
pasiūlymas dėl rezoliucijos, visi kiti pasiūlymai šiuo klausimu atmetami.

4. Asamblėjos patvirtintos rezoliucijos siunčiamos Komisijai, Ministrų tarybai ir kitoms 
suinteresuotoms šalims. Per kitą asamblėjos sesiją Komisija ir Ministrų taryba praneša, kaip 
priimtos rezoliucijos įgyvendinamos toliau.

18 straipsnis

Pakeitimai

1. Pakeitimus pateikti gali balsavimo teisę turintys AKR šalių atstovai, politinės frakcijos arba 
dešimt asamblėjos narių. Pakeitimai turi būti pateikiami raštu ir nurodoma, kokį tekstą jie turi 
pakeisti. Atsižvelgdamas į šiuos kriterijus pirmininkas nusprendžia, ar pakeitimai priimtini.

2. Pakeitimų pateikimo terminas paskelbiamas sesijos pradžioje.

3. Po balsavimo įsigalioja atitinkamo ankstesnio teksto pakeitimai.

4. Jei siūloma tos pačios teksto dalies du arba daugiau pakeitimų, pirmiausiai balsuojama dėl 
pakeitimo, kurio turinys labiausiai nutolęs nuo pirminio teksto. Žodžiu galima pateikti tik 
pakeitimus, kuriais ištaisomos faktinės arba kalbos klaidos. Dėl visų kitų pakeitimų žodžiu reikia 
gauti asamblėjos leidimą. Jei dešimt narių prieštarauja pakeitimui žodžiu, jis nepriimamas.

19 straipsnis

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

1. Bet kuris asamblėjos narys Ministrų tarybai ar Komisijai gali pateikti klausimus, į kuriuos 
atsakoma raštu.
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2. Šie klausimai pateikiami raštu biurui, kuris sprendžia, ar jie priimtini; priimtinus klausimus 
biuras siunčia Ministrų tarybai arba Komisijai. Ministrų taryba arba Komisija prašoma pateikti 
atsakymą raštu per du mėnesius nuo klausimo atsiuntimo dienos.

3. Klausimus ir atsakymus į juos Europos Parlamentas spausdina Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, o AKR valstybės savo nuožiūra pasirenka, kur juos skelbs.

4. Ten pat spausdinami ir klausimai, į kuriuos per nustatytą laiką neatsakyta, ir nurodoma, kad 
dar negautas atsakymas.

20 straipsnis

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

1. Klausimų Ministrų tarybai ir Komisijai valanda rengiama per kiekvieną sesiją biuro siūlomu 
metu, kad būtų užtikrintas gausiausias abiejų institucijų dalyvavimas.

2. Bet kuris asamblėjos narys gali pateikti Ministrų tarybai ir Komisijai po vieną klausimą, į kurį 
atsakoma žodžiu.  Tik vienas narys kviečiamas užduoti kelių narių vardu pateikiamus klausimus.

3. Klausimai pateikiami biurui raštu iki jo nustatyto galutinio termino.

4. Skubiais atvejais ir pritariant institucijai, kuriai adresuojami klausimai , abu pirmininkai arba 
biuras gali nuspręsti įtraukti klausimą į darbotvarkę, net jei baigėsi biuro nustatytas galutinis 
terminas.

5. Asamblėjos pirmininkai sprendžia klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, priimtinumą.  
Priimtinumas apibūdina partnerystės sutarties sritis ir sąlygas.  Klausimai jau įtrauktomis į 
diskusijų darbotvarkę temomis skelbiami nepriimtinais. Priimtini klausimai perduodami Ministrų 
tarybai arba Komisijai. Pirmininkai nusprendžia klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, priėmimo 
tvarką. Klausimo autorius nedelsiant informuojamas apie jų sprendimą.

6. Klausimas turėtų būti ne ilgesnis kaip 100 žodžių. Jis turi būti suformuluotas kaip 
paklausimas, o ne kaip teiginys.

7. Per kiekvieną sesiją asamblėja skiria atsakymams į klausimus žodžiu ne daugiau kaip dvi 
valandas.  Į klausimus, į kuriuos neatsakyta dėl laiko stokos, bus atsakyta raštu, jei autorius 
neatsiima savo klausimo.

8. Į klausimą atsakoma tik dalyvaujant klausimo autoriui arba pavaduojančiam asmeniui, kurio 
pavardę autorius raštiškai prieš klausimų valandos pradžią nurodo pirmininkams.

9. Jei nedalyvauja nei klausimo autorius, nei pavaduojantis asmuo, į klausimą atsakoma raštu.

10. Ministrų Taryba arba Komisija pakviečiamos pateikti trumpą atsakymą. Po to, kai į klausimą 
atsakoma, pradinio klausimo pateikėjas gali pateikti vieną trumpą papildomą klausimą, jei yra 
laiko. Pirmininkas gali atmesti bet kurį klausimą, nesusijusį su pradiniu klausimu.
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11. Reikalaujant dešimčiai arba daugiau asamblėjos narių, gavus Ministrų tarybos arba 
Komisijos atsakymą, gali vykti diskusijos. Pirmininkas nustato šių diskusijų trukmę.

21 straipsnis

Pranešimas apie Ministrų tarybos veiklą

Pranešimas apie Ministrų tarybos veiklą, kuriame nurodomos priėmus asamblėjos rezoliucijas 
taikytos priemonės, išspausdinamas oficialiosiomis kalbomis ir išplatinamas.

22 straipsnis

Partnerystės sutarties įgyvendinimo kontrolė

Biurui pasiūlius, asamblėja gali paskirti vieną pranešėją iš Afrikos, Karibų jūros baseino bei 
Ramiojo vandenyno šalių ir vieną pranešėją iš Europos parengti pranešimui apie konkretų 
regioną ar regiono dalį, arba bet kokį kitą klausimą, susijusį su partnerystės sutarties 
įgyvendinimu.

23 straipsnis

Ministrų Tarybos prašymas pateikti nuomonę

1. Kai asamblėjos prašoma pateikti nuomonę dėl sprendimo arba siūlomo sprendimo, 
rezoliucijos, Ministrų tarybos rekomendacijos ar nuomonės, prašymas pateikiamas biurui, kuris 
perduos klausimą Asamblėjai kartu su savo rekomendacija.

2. Biuras gali pateikti galutinį sprendimą dėl klausimo, kurį Ministrų taryba pripažino 
neatidėliotinu.

24 straipsnis

Nuolatiniai parlamentiniai komitetai

1. Asamblėja paskiria tris nuolatinius parlamentinius komitetus, atsakingus už šias partnerystės 
sutarties įgyvendinimo sritis:
- demokratinių procesų skatinimas palaikant dialogą ir konsultuojant,
- ekonominiai, finansiniai bei prekybos klausimai ir Europos plėtros fondo panaudojimas,
- socialinės ir aplinkos apsaugos klausimai.

2. Atsižvelgiant į pagrindinius susitarimus dėl asamblėjos veiklos, nuolatiniai parlamentiniai 
komitetai pagal 1 straipsnį sudaromi iš Jungtinės parlamentinės asamblėjos narių ir veikia 
griežtai derindami savo veiksmus.
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3. Biurui pasiūlius, nuolatinių parlamentinių komitetų Darbo tvarkos taisykles patvirtina 
asamblėja. Jos pridedamos prie dabartinių Darbo tvarkos taisyklių.

25 straipsnis

Laikini tyrimo komitetai

1. Biuras, asamblėjai pasiūlius, gali paskirti laikinus tyrimo komitetus nagrinėti specifiniams 
klausimams, susijusiems su partnerystės sutartimi arba joje aptariamiems. Vienu metu gali veikti 
ne daugiau kaip du tokie komitetai. Tyrimo komitetai savo darbą privalo baigti per vienus metus.

2. Biuras nustato jų atsakomybę, sudėtį ir įgaliojimus.

26 straipsnis

Seminarai

1. Siekiant „geresnio savitarpio supratimo tarp Europos Sąjungoje ir Afrikos, Karibų jūros 
baseino bei Ramiojo vandenyno šalyse gyvenančių žmonių ir didinant visuomenės sąmoningumą 
plėtros klausimais“, asamblėja reguliariai organizuos seminarus ne tik Europos Sąjungos, bet ir 
Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyse.

2. Biuras atsako už rengimą seminarų, kurių metu suteikiama galimybė pasikviesti asmenis, 
galinčius asamblėjai suteikti iš pirmųjų šaltinių aktualią informaciją apie politinę, ekonominę, 
socialinę ir kultūros padėtį.

27 straipsnis

Duomenų rinkimo misijos

Biuras gali nuspręsti į Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno ar ES šalis arba į 
tarptautines organizacijas pasiųsti delegaciją rinkti duomenų, susijusių su biudžeto apribojimais.
Be to, biuras arba Jungtinė asamblėja, pakvietus atitinkamai šaliai ir su sąlyga, kad nereikia 
nerimauti dėl saugumo, gali nuspręsti siųsti delegacijas stebėti prezidento arba parlamento
rinkimų. Be to, vadovaudamasis glaudaus bendradarbiavimo principu, numatytu 29 straipsnyje, 
biuras gali siųsti delegacijas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei socialinių partnerių 
posėdžius, tarp jų ir į posėdžius, vykstančius ne Briuselyje.

28 straipsnis

Konsultavimasis su pilietine visuomene

Asamblėja stengsis užtikrinti, kad Afrikos, Karibų jūros baseino bei Ramiojo vandenyno šalys ir 
Europos Sąjunga nuolatos bendrautų ir konsultuotųsi su AKR ir ES šalių ekonominiais ir 
socialiniais partneriais bei kitais pilietinės visuomenės veikėjais, kad išsiaiškintų jų požiūrį į 
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partnerystės susitarimo siekius. Šie pilietinės visuomenės atstovai turės galimybę dalyvauti 
regionų ir atskirų regiono dalių, taip pat nuolatinių komitetų posėdžiuose bei seminaruose.
Kiekvienu atveju biuras išnagrinės aplinkybes, kuriomis atstovams siunčiami pakvietimai.

29 straipsnis

Garbės pirmininkas

Biurui pasiūlius ir išimtiniais atvejais asamblėja gali suteikti garbės pirmininko vardą vienam iš 
dviejų ankstesnių pirmininkų. Šiuo garbingu vardu asamblėja išreiškia šiam asmeniui jo 
nuopelnų tarnyboje asamblėjos labui per narystės asamblėjoje laikotarpį pripažinimą.

30 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Parlamento generalinis sekretorius ir Afrikos, Karibų jūros baseino bei Ramiojo 
vandenyno šalių Generalinio sekretoriato generalinis sekretorius imsis visų reikiamų priemonių, 
kad padėtų asamblėjai ir užtikrintų sklandų jos darbą. Jie atsakingi asamblėjos biurui.

31 straipsnis

Finansinis reglamentas

Asamblėja patvirtina savo Finansinį reglamentą, atsižvelgdama į biuro pasiūlymus.

32 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkas, arba jo prašymu biuras, sprendžia klausimus, susijusius su Darbo tvarkos taisyklių 
aiškinimu.

33 straipsnis
Klausimai dėl darbo tvarkos

1. Pirmenybė kalbėti suteikiama Parlamento nariui, iškėlusiam klausimų dėl darbo tvarkos arba 
pateikusiam pasiūlymą dėl procedūros. Klausimu dėl darbo tvarkos arba su procedūra susijusiu 
pasiūlymu jis gali kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutes.

2. Paprašius, pirmininkas gali leisti ne ilgiau kaip dvi minutes kalbėti vienam kalbėtojui, kuris 
nepritaria šiam pasiūlymui.

3. Kitiems kalbėtojams išsakyti mintis neleidžiama.
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4. Pirmininkas paskelbia savo sprendimą dėl darbo tvarkos arba su procedūra susijusio 
pasiūlymo. Pirma jis gali pasitarti su biuru.

34 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių peržiūra

1. Dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų sprendžia asamblėja, atsižvelgdama į biuro pasiūlymus 
ir pasikonsultavusi su politinių reikalų komitetu.

2. Pakeitimai priimami tik tuomet, kai jiems didžiąja balsų dauguma pritaria abiejų asamblėjoje 
atstovaujamų grupių dalyviai.

3. Jeigu balsuojant nenurodoma kitaip, Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai įsigalioja pirmąją 
dieną po jų patvirtinimo sesijos metu.
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PRIEDAS I: Nuolatinių komitetų galios, atsakomybė, narystė ir procedūros.

1 straipsnis

Sudaromi trys nuolatiniai Parlamento komitetai, kurie turi šias galias ir atsakomybę:

I. POLITINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Komitetas atsakingas už šiuos klausimus:

1. politinio dialogo vykdymas (AKR ir ES partnerystės sutarties 8 straipsnis), plėtra ir 
instituciniai klausimai;

2. žmogaus teisių, demokratijos ir teisingo valdymo saugojimas ir skatinimas (AKR ir ES šalių 
partnerystės sutarties 9 straipsnis);

3. taikos palaikymo veikla, konfliktų prevencija ir jų sprendimas (AKR ir ES šalių partnerystės 
sutarties 11 straipsnis);

4. migracijos klausimai (AKR ir ES šalių partnerystės sutarties 13 straipsnis);

5. asamblėjos santykiai su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis.

Komitetas, vadovaudamasis asamblėjos Darbo tvarkos taisyklių 28 straipsniu, koordinuos 
duomenų rinkimo misijas, taip pat ir rinkimų stebėjimą kitose šalyse.

II. EKONOMIKOS PLĖTROS, FINANSŲ IR PREKYBOS KOMITETAS

Komitetas atsakingas už šiuos klausimus:

1. ekonomikos plėtra ir bendradarbiavimas prekybos srityje, taip pat taikomosios veiklos ir 
partnerystės stiprinimas;

2. makroekonomika ir struktūrinės reformos, ekonomikos sektoriaus plėtra ir turizmas (AKR ir 
ES šalių partnerystės sutarties 22–24 straipsniai);

3. nauji AKR ir ES susitarimai prekybos srityje, patekimas į rinką ir palaipsnė Afrikos, Karibų 
jūros baseino ir Ramiojo vandenyno šalių integracija į pasaulio ekonomiką (AKR ir ES šalių 
partnerystės sutarties 34–37 straipsniai);

4. prekybos ir darbo standartai (AKR ir ES šalių partnerystės sutarties 50 straipsnis);

5. kaimo plėtra, žvejyba ir maisto saugumas (AKR ir ES šalių partnerystės sutarties 53 ir 54 
straipsniai);

6. visi klausimai, susiję su finansinio bendradarbiavimo plėtra, įskaitant tolesnes Europos 
vystymo fondo panaudojimo priemones.

III. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Komitetas atsakingas už šiuos klausimus:
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1. socialinių ir žmogiškųjų išteklių raida;

2. socialinė infrastruktūra ir paslaugos, įskaitant sveikatos apsaugos ir švietimo klausimus 
(AKR ir ES šalių partnerystės susitarimo 25 straipsnis);

3. jaunimo ir kultūros klausimai (AKR ir ES šalių partnerystės susitarimo 26 ir 27 straipsniai);
4. lyčių lygybės klausimai (AKR ir ES šalių partnerystės susitarimo 31 straipsnis);

5. aplinkos apsauga ir gamtos ištekliai (AKR ir ES šalių partnerystės susitarimo 32 straipsnis).

2 straipsnis

1. Kiekvienas asamblėjos narys turi teisę būti vieno iš nuolatinių komitetų narys.

2. Du komitetai sudaromi iš 52 narių, o trečias – iš 50 narių. Visuose komitetuose yra vienodas 
Europos Parlamento ir AKR šalims atstovaujančio parlamento narių skaičius. Jei padaugėtų 
AKR šalių, proporcingai padidėtų vietų skaičius nuolatiniuose komitetuose.

3. Be to, Europos Parlamento nariai gali dalyvauti komitetų, kuriems jie nepriklauso, 
posėdžiuose ir turėti patariamojo balso teisę arba pakviesti komiteto biuro, dalyvauti 
posėdžiuose, kuriuose aptariami jų šalies arba regiono klausimai.

4. Atstovams, kurie nėra Europos Parlamento nariai, leidžiama dalyvauti tik tuo atveju, kai 
aptariami jų šalies klausimai, tačiau jie neturi teisės balsuoti.

5. Jei komitetas nenusprendžia kitaip, visi posėdžiai yra vieši.

3 straipsnis

1. Komitetų sudėtis turi kuo tiksliau atspindėti asamblėjos sudėtį.

2. Komitetai vieniems metams iš savo narių išrenka komiteto biurą.

3. Komiteto biurą sudaro du pirmininkai (vienas atstovauja Europos Parlamentui, kitas – AKR 
šalims) ir keturi pirmininkų pavaduotojai (du AKR šalių atstovai ir du – Europos Parlamento 
atstovai).

4. Komitetams bendrai pirmininkauja Europos Parlamento narys ir AKR šaliai atstovaujančio 
parlamento narys.

5. Komitetai gali paskirti pranešėjus specialiesiems klausimams komiteto kompetencijos ribose 
ištirti ir, pagal Darbo tvarkos taisyklių 2 straipsnį, gavę biuro leidimą, paruošti pranešimus 
asamblėjai.

Pranešimuose pateikiamus pasiūlymus dėl rezoliucijų galima papildyti paaiškinamuoju, ne 
ilgesniu kaip keturių lapų pareiškimu.
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6. Nuolatiniai komitetai gali aptarti kitus darbotvarkės klausimus be pranešimo ir raštu 
informuoti biurą apie tai, kurie klausimai buvo aptarti.

7. Be to, vadovaujantis Partnerystės susitarimo 17 straipsnio 3 dalimi, komitetai dalyvaus 
dialoge su ne valstybės veikėjais, taip pat klausymuose.

8. Komitetai atsiskaito asamblėjai apie savo veiklą.

4 straipsnis

1. Komitetai posėdžiauja, kai juos sukviečia pirmininkai. Per metus vyksta ne daugiau kaip 
keturi posėdžiai, du iš jų – per asamblėjos sesiją.

2. Kiekvienas narys gali pateikti pakeitimus svarstyti komitete. Komiteto posėdžiams mutatis 
mutandis taikoma asamblėjos Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnyje (kitų institucijų 
dalyvavimas), 4 straipsnyje (stebėtojai), 8 straipsnyje (kvorumas), 9 straipsnyje 
(pirmininkavimas posėdžiams), 15 straipsnyje (balsavimo teisė ir balsavimo būdai) ir 28 
straipsnyje (konsultavimasis su pilietine visuomene) nurodytos procedūros.
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PRIEDAS II: dokumentų apimtis.

Atsižvelgiant į tai, kad dokumentai turi būti išverčiami ir dauginami, nustatoma didžiausia 
leistina jų apimtis:

- aiškinamosios dalys, parengiamieji darbo dokumentai ir faktų nustatymo misijų ataskaitos ne 
ilgesni nei šeši lapai;

- pranešimuose pateikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų ir dokumentai neatidėliotinais klausimais 
ne ilgesni nei keturi lapai, konstatuojamosios dalys įskaičiuojamos, o citatos ne.

Lapas – tai 1500 ženklų apimties tekstas (tarpai neįskaičiuojami).

Šis priedas gali būti keičiamas paprastu biuro sprendimu.


