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REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL ADUNĂRII PARLAMENTARE PARITARE

Articolul 1

Adunarea Parlamentară Paritară

1. Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE a fost înfiinţată în temeiul articolului 17 din 
Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o 
parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte. 

2. Adunarea Parlamentară Paritară este formată dintr-un număr egal de reprezentanţi ai UE şi ai 
statelor ACP. Membrii Adunării Parlamentare Paritare sunt, pe de o parte, deputaţi în 
Parlamentul European şi, pe de altă parte, parlamentari sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
reprezentanţi desemnaţi de către parlamentul fiecărui stat ACP. În cazul în care într-un stat ACP 
nu există parlament, participarea – fără drept de vot – a unui reprezentant al statului respectiv 
este supusă aprobării prealabile a Adunării Parlamentare Paritare.

3. Prerogativele membrilor Adunării sunt dovedite printr-un înscris eliberat, în cazul 
reprezentanţilor statelor ACP, de către autorităţile competente din statele respective, iar în cazul 
reprezentanţilor Parlamentului European, de către Preşedintele acestei instituţii.

Articolul 2

Biroul Adunării

1. Adunarea alege din rândurile sale un Birou cu un mandat de un an.

2. Biroul este compus din doi copreşedinţi de acelaşi rang şi din douăzeci şi patru de 
vicepreşedinţi. Jumătate dintre membrii Biroului sunt desemnaţi de către reprezentanţii statelor 
ACP, iar cealaltă jumătate de către reprezentanţii Parlamentului European, în conformitate cu o
procedură stabilită de către fiecare dintre aceste două grupuri.

3. Biroul pregăteşte lucrările Adunării, urmăreşte situaţia lucrărilor şi rezoluţiilor acesteia şi 
stabileşte toate contactele necesare cu Consiliul de Miniştri ACP-UE, denumit în continuare 
„Consiliul de Miniştri”, şi cu Comitetul Ambasadorilor ACP-UE.

4. Biroul răspunde de coordonarea lucrărilor Adunării.

5. La cererea copreşedinţilor, Biroul se reuneşte cel puţin de două ori pe an, în general înainte de 
sesiunile Adunării.
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6. Biroul propune Adunării ordinea de zi a dezbaterilor. Acesta are responsabilitatea de a veghea 
ca, în măsura posibilului, jumătate din punctele înscrise pe ordinea de zi să trateze chestiuni de 
interes comun.
Biroul poate propune limitarea timpului afectat intervenţiilor în cadrul dezbaterilor.

7. Biroul este organul responsabil pentru chestiunile privind componenţa şi competenţele 
comisiilor permanente.

8. Biroul este organul responsabil pentru autorizarea întocmirii de către comisiile permanente a 
rapoartelor şi propunerilor de rezoluţie.

9. De asemenea, Biroul poate prezenta comisiilor permanente chestiuni spre examinare; 
comisiile pot cere ulterior autorizaţia de a elabora un raport privind o temă specifică.

10. Biroul este responsabil pentru monitorizarea rezoluţiilor şi deciziilor adoptate de către 
Adunare. În cazul rezoluţiilor depuse de către o comisie parlamentară permanentă, Biroul poate 
delega preşedintelui şi raportorului comisiei parlamentare permanente responsabilitatea 
monitorizării.

11. Reuniunile Biroului nu sunt publice.

Articolul 3

Prezenţa altor instituţii

1. Consiliul de Miniştri participă la şedinţele Adunării.

2. Consiliul de Miniştri al statelor ACP şi Comitetul Ambasadorilor statelor ACP, precum şi 
Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană pot, la invitaţia Biroului, să participe la 
şedinţele Adunării.

Articolul 4

Observatori

1. În cazul aderării unui nou stat la Acordul de parteneriat şi până în momentul ratificării 
Acordului de către respectivul stat, un reprezentant al acestuia poate asista la sesiunile Adunării 
în calitate de observator. Statele membre ale grupului ACP pot participa la Adunare în calitate de 
observatori.

2. Grupările economice regionale între statele ACP, Comitetul Economic şi Social European, 
precum şi reprezentanţii partenerilor economici şi sociali ai ACP-UE şi ceilalţi actori ai societăţii 
civile au dreptul de a delega observatori în cadrul sesiunilor Adunării. Aceşti delegaţi au, de 
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asemenea, dreptul de a lua parte la reuniunile comisiilor permanente şi la reuniunile 
parlamentare regionale sau subregionale ale Adunării Parlamentare Paritare.

Centrul tehnic de cooperare agricolă şi rurală (CTA) şi Centrul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor (CDE) pot asista la sesiunile Adunării.

3. Un copreşedinte poate, cu acordul Biroului, să invite alte personalităţi sau organizaţii să asiste 
în calitate de observatori la sesiunile Adunării, la reuniunile comisiilor permanente şi la 
reuniunile parlamentare regionale şi subregionale.

4. Observatorii nu au drept de vot. Aceştia pot lua cuvântul cu acordul Adunării.

Articolul 5

Sesiunile Adunării

1. Adunarea se reuneşte în sesiune, la convocarea copreşedinţilor săi, de două ori pe an, 
alternativ într-un stat ACP şi într-un stat membru al Comunităţii.

2. Pentru stabilirea locului de desfăşurare a lucrărilor sesiunii se respectă un sistem de rotaţie 
între grupurile statelor ACP şi statele membre ale Comunităţii.

3. La cererea Biroului sau a Consiliului de Miniştri, copreşedinţii pot convoca Adunarea pentru o 
sesiune extraordinară.

Articolul 6

Întruniri regionale şi subregionale ale Adunării

1. În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Acordul de parteneriat, Adunarea 
Parlamentară Paritară poate avea reuniuni parlamentare regionale sau subregionale. Convocarea 
acestor reuniuni se decide pe baza unei cereri a Biroului sau a regiunilor respective.

2. În sensul aplicării Regulamentului de procedură al Adunării Parlamentare Paritare, termenii 
„regiune” şi „subregiune” desemnează entităţile definite de către parlamentele naţionale ale 
statelor ACP. Fiecare entitate astfel definită se supune aprobării finale a Adunării Parlamentare 
Paritare.

3. La aceste reuniuni participă un parlamentar din fiecare ţară ACP din regiune sau subregiune şi 
un număr echivalent de parlamentari europeni.

4. Adunarea se reuneşte de cel mult două ori la nivel regional sau subregional pe an.

5. Biroul adoptă toate dispoziţiile de aplicare necesare în vederea organizării acestor reuniuni.
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Articolul 7

Ordinea de zi

1. Biroul stabileşte proiectul de ordine de zi a şedinţei. Copreşedinţii supun acest proiect 
Adunării spre aprobare. Subiectele privesc cooperarea pentru dezvoltare între Uniunea 
Europeană şi statele ACP în cadrul Acordului de parteneriat.

Proiectul de ordine de zi al fiecărei sesiuni include două categorii de teme:

(i) rapoarte prezentate de comisiile permanente. Acestea sunt limitate la trei pe sesiune. 
Lungimea propunerilor de rezoluţie din rapoarte este stabilită în anexa II la prezentul 
Regulament de procedură.

(ii) teme urgente propuse de o comisie permanentă sau prezentate de Birou. Înscrierea temelor 
urgente rămâne o excepţie şi se limitează la două teme pe sesiune.

2. În ceea ce priveşte temele urgente, un reprezentant al statelor ACP, un grup politic sau zece 
membri pot depune o propunere de rezoluţie. Propunerile de rezoluţie trebuie să se limiteze la 
temele urgente înscrise pe ordinea de zi a sesiunii şi nu pot depăşi lungimea stabilită în anexa II 
la prezentul Regulament de procedură. Propunerile de rezoluţie trebuie depuse cu patru 
săptămâni înainte de deschiderea sesiunii în cursul căreia trebuie dezbătute şi votate.

3. Propunerile de rezoluţie pe teme urgente sunt prezentate Biroului. Acesta verifică dacă fiecare 
propunere de rezoluţie întruneşte condiţiile prevăzute la alineatul anterior, dacă este înscrisă pe 
ordinea de zi şi dacă este disponibilă în versiunile engleză şi franceză. Propunerile Biroului sunt 
supuse aprobării Adunării.

4. Biroul transmite spre informare comisiei competente propunerile de rezoluţie privind temele 
urgente.

Articolul 8

Cvorum

1. Cvorumul Adunării este întrunit în cazul în care sunt prezenţi o treime din reprezentanţii atât 
ai statelor ACP, cât şi ai Parlamentului European.

2. Orice vot este valabil, indiferent de numărul de votanţi, cu excepţia cazului în care, înaintea 
votării, preşedintele nu constată, la cererea prealabilă a unui număr de cel puţin zece membri, că 
nu există cvorum. Dacă se constată că nu există cvorum, votul se înscrie pe ordinea de zi a 
şedinţei următoare.
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Articolul 9

Preşedinţia şedinţelor

1. Copreşedinţii decid de comun acord care dintre ei prezidează fiecare şedinţă a Adunării.

2. Preşedintele de şedinţă deschide, suspendă şi închide şedinţele Adunării. Preşedintele 
veghează la respectarea Regulamentului de procedură, menţine ordinea, dă cuvântul, declară 
închise dezbaterile, supune chestiunile la vot şi anunţă rezultatele voturilor.

3. Preşedintele de şedinţă nu poate lua cuvântul în cursul unei dezbateri decât pentru a rezuma 
situaţia sau pentru a aduce vorbitorii la ordine; dacă doreşte să participe la dezbateri, trebuie să 
părăsească fotoliul prezidenţial.

4. Cei doi copreşedinţi pot alege să fie înlocuiţi la preşedinţia Adunării de către un 
vicepreşedinte.
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Articolul 10

Ordinea locurilor

Membrii sunt aşezaţi în ordine alfabetică; aceasta este hotărâtă, în cazul reprezentanţilor 
Parlamentului European, în funcţie de numele lor, iar în cazul reprezentanţilor statelor ACP, în 
funcţie de numele lor şi de cel al ţării lor.

Articolul 11

Limbile oficiale

1. Limbile oficiale ale Adunării sunt bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, 
germana, greaca, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, portugheza, 
româna, slovaca, slovena, spaniola şi suedeza.

2. Actele adoptate de către Adunare sunt publicate în toate limbile oficiale. Documentele 
pregătitoare şi documentele de lucru sunt publicate cel puţin în limbile engleză şi franceză.

3. Biroul este autorizat să decidă numărul de limbi spre care se va asigura interpretarea când 
Adunarea se reuneşte în şedinţă în afara locurilor obişnuite de desfăşurare a activităţii 
Parlamentului European.

Articolul 12

Caracterul public al dezbaterilor

Şedinţele Adunării sunt publice, dacă aceasta nu decide altfel.

Articolul 13

Procesul verbal şi rezumatul dezbaterilor destinate presei

1. Procesul verbal al fiecărei şedinţe include deciziile Adunării şi numele vorbitorilor şi este 
distribuit la următoarea şedinţă.

2. Procesul verbal se publică de către Parlamentul European în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene şi de statele ACP în forma considerată corespunzătoare de fiecare dintre ele.

3. Rezumatul dezbaterilor destinat presei se întocmeşte în engleză şi franceză. Acest document 
nu are caracter oficial.
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Articolul 14

Dreptul de a lua cuvântul

1. Un membru al Adunării poate lua cuvântul doar dacă a fost invitat de către preşedintele de 
şedinţă. Ţările citate în rezoluţii au dreptul de a răspunde în limita timpului acordat.

2. La propunerea preşedintelui de şedinţă, Adunarea poate decide limitarea timpului afectat 
intervenţiilor.

3. În ceea ce îi priveşte pe reprezentanţii Parlamentului European, timpul afectat intervenţiilor se 
alocă în conformitate cu sistemul d'Hondt.

4. Membrii Consiliului de Miniştri sau reprezentanţii lor desemnaţi, precum şi reprezentanţii 
organelor vizate la articolul 3 alineatul (2), sunt ascultaţi la cerere.

5. Pe lângă cazul prevăzut la alineatul (6) de mai jos, un vorbitor poate fi întrerupt doar de 
preşedintele de şedinţă şi doar în cazul în care timpul afectat intervenţiei a expirat.

6. În cazul în care un vorbitor se îndepărtează de la subiect, preşedintele de şedinţă îi atrage 
atenţia asupra faptului. În cazul în care vorbitorul continuă să se îndepărteze de la subiect, 
preşedintele de şedinţă îi poate retrage dreptul la cuvânt pe o perioadă pe care o consideră 
corespunzătoare.

Articolul 15

Dreptul la vot şi modalităţile de vot

1. Fiecare membru cu drept de vot dispune de un singur vot, care nu poate fi delegat.

2. Adunarea votează în mod normal prin ridicarea mâinii. În cazul în care rezultatul votului prin 
ridicarea mâinii nu este clar, Adunarea este invitată să se pronunţe folosind cartonaşe colorate 
sau prin vot electronic.

3. Pentru ca Adunarea să voteze cu buletine secrete, cel puţin zece membri trebuie să facă o 
cerere scrisă în acest sens înainte de începerea votării.

4. Adunarea poate adopta o decizie doar cu majoritatea voturilor. În cazul în care cel puţin cinci 
membri solicită un vot separat înainte de deschiderea votării, se procedează la un vot în care 
reprezentanţii statelor ACP şi reprezentanţii Parlamentului European votează separat şi 
alternativ. În acest caz, decizia este considerată adoptată doar dacă se întruneşte majoritatea 
voturilor exprimate, atât din partea reprezentanţilor statelor ACP, cât şi a reprezentanţilor 
Parlamentului European care participă la vot.
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5. În caz de balotaj, propunerea nu este adoptată. Aceasta poate fi prezentată din nou, în cadrul 
următoarei reuniuni a Adunării.

6. În cazul în care cel puţin cinci membri depun o solicitare în acest sens înainte de începerea 
votării, Adunarea procedează la votarea separată a diferitelor părţi ale unui text, ale unui alineat 
sau ale unui amendament.

7. Toate solicitările prezentate în conformitate cu alineatele (3), (4) şi (6) ale prezentului articol 
aparţin autorului acestora şi pot fi retrase oricând înaintea votării.

Articolul 16

Explicaţii privind votul

Orice membru poate prezenta o explicaţie orală a votului final cu durata de cel mult un minut 
jumătate sau o explicaţie scrisă de cel mult 200 cuvinte.

Articolul 17

Rezoluţiile Adunării

1. Adunarea se pronunţă asupra propunerilor de rezoluţie incluse în rapoartele prezentate de către 
comisiile permanente, în conformitate cu articolul 7.

2. De asemenea, Adunarea se pronunţă cu privire la propunerile de rezoluţie privind temele 
urgente, în conformitate cu articolul 7.

3. Dacă este cazul, preşedintele de şedinţă invită autorii propunerilor de rezoluţie privind teme 
urgente asemănătoare să elaboreze o propunere de rezoluţie de compromis. După dezbateri, 
fiecare propunere de rezoluţie de compromis precum şi amendamentele corespunzătoare sunt 
supuse votului Adunării. Din momentul adoptării propunerii de rezoluţie de compromis, toate 
celelalte propuneri de rezoluţie prezentate pe aceeaşi temă sunt caduce.

4. Rezoluţiile adoptate de către Adunare sunt transmise Comisiei, Consiliului de Miniştri şi 
tuturor părţilor interesate. La următoarea întrunire a Adunării, Comisia şi Consiliul de Miniştri 
întocmesc un raport privind modul în care s-a dat curs rezoluţiilor adoptate.

Articolul 18

Amendamente
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1. Amendamentele pot fi depuse de un reprezentant al statelor ACP cu drept de vot, de un grup 
politic sau de zece membri. Aceste amendamente trebuie să aibă legătură cu textul pe care doresc 
să-l modifice şi să fie depuse în scris. Pe baza acestor criterii, Preşedintele decide cu privire la 
admisibilitatea acestora.

2. Termenul de depunere a amendamentelor este anunţat la începutul şedinţei.

3. În cadrul votului, amendamentele au prioritate asupra textului la care se aplică.

4. În cazul în care două sau mai multe amendamente se aplică aceleiaşi părţi de text, cel care se 
îndepărtează cel mai mult de textul iniţial are prioritate şi trebuie votat primul. Dintre 
amendamentele orale, pot fi luate în considerare doar cele care corectează greşeli faptice sau 
lingvistice. Toate celelalte amendamente orale sunt la discreţia Adunării. În cazul în care se opun 
zece membri, amendamentul oral respectiv nu este luat în considerare.

Articolul 19

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

1. Orice membru al Adunării poate adresa Consiliului de Miniştri sau Comisiei întrebări cu 
solicitare de răspuns scris.

2. Întrebările sunt prezentate în scris Biroului care, în cazul în care decide că pot fi admise, le 
comunică, după caz, Consiliului de Miniştri sau Comisiei. Consiliul de Miniştri sau Comisia este 
invitată să răspundă în scris în termen de două luni de la comunicarea întrebării.

3. Întrebările la care s-a răspuns, însoţite de răspunsul aferent, se publică de către Parlamentul 
European în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi de către statele ACP în forma 
considerată corespunzătoare de către fiecare dintre ele.

4. Întrebările la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut se publică în aceleaşi condiţii, cu 
indicaţia că până în momentul respectiv nu au primit nici un răspuns.

Articolul 20

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

1. În cadrul fiecărei şedinţe, există un interval de timp dedicat întrebărilor adresate Consiliului de 
Miniştri şi Comisiei, programat de către Birou într-un moment în care cele două instituţii sunt 
reprezentate la cel mai înalt nivel.

2. Orice membru al Adunării poate adresa Consiliului de Miniştri sau Comisiei întrebări cu 
solicitare de răspuns oral. Pentru întrebările semnate de mai mulţi membri, un singur semnatar 
este invitat să adreseze respectivele întrebări.
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3. Întrebările sunt adresate în scris Biroului, în termenele stabilite de către acesta.

4. În caz de urgenţă şi cu acordul instituţiei căreia îi este adresată întrebarea, copreşedinţii sau 
Biroul pot decide înscrierea unei întrebări pe ordinea de zi, chiar dacă termenele stabilite de către 
Birou au fost depăşite.

5. Copreşedinţii Adunării decid asupra admisibilităţii întrebărilor orale, decisă în cadrul şi pe 
baza Acordului de parteneriat. Întrebările care se referă la teme deja înscrise spre dezbatere pe 
ordinea de zi nu sunt admisibile. Întrebările declarate admise sunt comunicate Consiliului de 
Miniştri sau Comisiei. Copreşedinţii decid asupra ordinii de tratare a întrebărilor orale. Autorul 
întrebărilor este informat imediat asupra deciziei.

6. Întrebările nu pot conţine mai mult de 100 de cuvinte. Ele trebuie prezentate sub formă de 
întrebări, nu de declaraţii.

7. Adunarea nu va consacra examinării întrebărilor cu solicitare de răspuns oral mai mult de 
două ore pe şedinţă. Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp primesc un răspuns scris, 
cu excepţia cazului în care autorii acestora le retrag.

8. O întrebare nu poate primi răspuns decât dacă autorul său este prezent sau dacă numele 
înlocuitorului său a fost transmis în scris copreşedinţilor înainte de începerea timpului afectat 
întrebărilor.

9. În cazul în care nici autorul şi nici înlocuitorul acestuia nu sunt prezenţi, la întrebare se 
răspunde în scris.

10. Consiliul de Miniştri sau Comisia este invitată să dea răspunsuri scurte. După ce s-a răspuns 
la o întrebare, autorul întrebării iniţiale poate, dacă timpul o permite, să adreseze o întrebare 
suplimentară scurtă . Preşedintele de şedinţă poate respinge toate întrebările care introduc 
elemente care nu au legătură cu întrebarea iniţială.

11. La cererea a cel puţin zece membri ai Adunării, răspunsul Consiliului de Miniştri sau al 
Comisiei poate fi urmat de o dezbatere. Preşedintele de şedinţă stabileşte durata acesteia.

Articolul 21

Raportul de activitate a Consiliului de Miniştri

Raportul de activitate a Consiliului de Miniştri, care cuprinde şi măsurile luate ca urmare a 
rezoluţiilor Adunării, se tipăreşte în limbile oficiale şi se distribuie.
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Articolul 22

Controlul punerii în aplicare a Acordului de parteneriat

La propunerea Biroului, Adunarea are dreptul de a numi câte un raportor atât din ACP cât şi din 
Uniunea Europeană pentru elaborarea unui raport privind o anume regiune sau subregiune din 
statele ACP sau privind orice altă chestiune legată de punerea în aplicare a Acordului de 
parteneriat.

Articolul 23

Cereri de aviz din partea Consiliului de Miniştri

1. Dacă Adunarea este invitată să prezinte un aviz privind o decizie, un proiect de decizie, un 
proiect de rezoluţie, un proiect de recomandare sau un proiect de aviz al Consiliului de Miniştri, 
solicitarea este prezentată Biroului, care o transmite Adunării, însoţită de o recomandare.

2. Biroul poate lua o hotărâre definitivă privind chestiunile declarate urgente de Consiliul de 
Miniştri.
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Articolul 24

Comisiile parlamentare permanente

1. În cadrul punerii în aplicare a Acordului de parteneriat, Adunarea creează trei comisii 
parlamentare permanente însărcinate cu următoarele domenii:

- promovarea procesului democratic prin dialog şi consultare,
- aspecte economice, financiare, comerciale şi utilizarea Fondului European pentru Dezvoltare,
- aspecte sociale şi de mediu.

2. În conformitate cu prevederile generale privind funcţionarea Adunării, comisiile parlamentare 
permanente sunt compuse din membri ai Adunării Parlamentare Paritare, în conformitate cu 
articolul 1, şi funcţionează strict paritar.

3. Regulamentul de procedură al comisiilor parlamentare permanente este adoptat de Adunare la 
propunerea Biroului. Acest regulament este anexat prezentului document.

Articolul 25

Comisii temporare de monitorizare 

1. La propunerea Adunării, Biroul poate să înfiinţeze un număr de comisii temporare de 
monitorizare care să urmărească o temă specifică legată de Acordul de parteneriat sau de 
aspectele acoperite prin Acord. Pot exista cel mult două comisii de acest tip care să îşi desfăşoare 
activitatea în acelaşi timp. Comisiile de monitorizare au la dispoziţie o perioadă de cel mult un 
an pentru a-şi încheia lucrările.

2. Biroul decide cu privire la responsabilităţile, componenţa şi mandatul comisiilor.

Articolul 26

Ateliere

1. Pentru a permite o mai bună înţelegere între popoarele Uniunii Europene şi ale statelor ACP 
şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele de dezvoltare, Adunarea 
organizează periodic ateliere, atât în Uniunea Europeană, cât şi în statele ACP.

2. Atelierele sunt organizate sub responsabilitatea Biroului şi permit în special invitarea 
persoanelor care pot informa direct Adunarea cu privire la realităţile politice, economice, sociale 
şi culturale care prezintă interes.
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Articolul 27

Misiuni de informare şi studiu

Biroul poate decide să trimită misiuni de informare şi studiu în statele ACP, în ţările UE sau pe 
lângă organizaţiile internaţionale, sub rezerva constrângerilor bugetare. Biroul sau Adunarea 
Paritară poate, de asemenea, să decidă trimiterea de delegaţii pentru observarea alegerilor 
prezidenţiale sau legislative, la invitaţia ţărilor respective, atât timp cât securitatea misiunilor 
este asigurată. În cadrul cooperării strânse prevăzute la articolul 29, Biroul poate, de asemenea, 
să trimită delegaţii la reuniunile Comitetului Economic şi Social şi ale partenerilor sociali, 
inclusiv la cele care nu au loc la Bruxelles.

Articolul 28

Consultarea societăţii civile

Adunarea se asigură că Uniunea Europeană şi statele ACP au un contact permanent şi că se 
consultă periodic cu reprezentanţii partenerilor economici şi sociali din ACP - UE, precum şi cu 
alţi actori ai societăţii civile, pentru a afla opiniile acestora în legătură cu realizarea obiectivelor 
Acordului de parteneriat. Aceşti reprezentanţi ai societăţii civile au posibilitatea de a asista la 
reuniunile regionale şi subregionale şi la cele ale comisiilor permanente, precum şi de a lua parte 
la ateliere. Biroul examinează, pentru fiecare caz în parte, condiţiile în care adresează invitaţiile 
de participare.

Articolul 29

Preşedintele de onoare

La propunerea Biroului şi cu titlu excepţional, Adunarea poate decerna titlul de Preşedinte de 
onoare unuia dintre foştii săi copreşedinţi. Această distincţie reprezintă recunoştinţa Adunării 
pentru serviciile deosebite aduse de persoana respectivă în cursul mandatului său pentru cauza 
Adunării.

Articolul 30

Secretariatul

Secretarul General al Parlamentului European şi Secretarul General al Secretariatului General al 
statelor ACP iau toate măsurile necesare pentru a asista Adunarea şi a asigura buna desfăşurare a 
lucrărilor sale. Cei doi sunt responsabili în faţa Biroului Adunării.
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Articolul 31

Regulamentul financiar

Adunarea îşi adoptă regulamentul financiar pe baza propunerilor Biroului.

Articolul 32

Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele de şedinţă sau, la solicitarea acestuia, Biroul, decide asupra aspectelor legate de 
interpretarea Regulamentului de procedură.

Articolul 33

Intervenţii privind aplicarea Regulamentului de procedură

1. Orice membru poate solicita respectarea Regulamentului de procedură sau prezenta o moţiune 
de procedură; membrul respectiv are prioritate atunci când se acordă cuvântul. El dispune de o 
perioadă de intervenţie de cel mult două minute pentru expunerea motivelor de solicitare a 
respectării Regulamentului de procedură sau ale moţiunii sale de procedură.

2. Dacă un membru cere să intervină pentru a contesta motivele prezentate, preşedintele de 
şedinţă îi acordă cuvântul timp de cel mult două minute.

3. Nu se mai acordă cuvântul altor vorbitori pe această temă.

4. Preşedintele de şedinţă comunică decizia sa cu privire la intervenţia privind aplicarea 
Regulamentului de procedură sau moţiunea de procedură.. În prealabil, poate consulta Biroul.

Articolul 34

Revizuirea Regulamentului de procedură

1. Orice modificare a Regulamentului de procedură se decide de către Adunare pe baza 
propunerilor Biroului, după consultarea Comisiei pentru afaceri politice.

2. Modificările propuse se adoptă doar în cazul în care obţin majoritatea voturilor în fiecare din 
cele două grupuri paritare ale Adunării.
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3. În lipsa unor dispoziţii contrare în momentul votului, modificările la prezentul Regulament de 
procedură intră în vigoare în prima zi din perioada de sesiune care urmează adoptării acestora.
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ANEXA I: Competenţele, responsabilităţile, componenţa şi procedurile comisiilor 
permanente

Articolul 1

Există trei comisii parlamentare permanente, cu următoarele competenţe şi responsabilităţi:

I. COMISIA PENTRU AFACERI POLITICE

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1. dialogul politic (articolul 8 din Acordul de parteneriat ACP - UE), dezvoltarea şi chestiunile 
instituţionale;

2. respectarea şi promovarea drepturilor omului, democraţia şi buna administrare a afacerilor 
publice (articolul 9 din Acordul de parteneriat ACP - UE);

3. politicile de promovare activă a păcii, prevenirea şi soluţionarea conflictelor (articolul 11 din 
Acordul de parteneriat ACP - UE);

4. aspectele legate de migraţie (articolul 13 din Acordul de parteneriat ACP - UE);
5. relaţiile Adunării cu organizaţiile internaţionale pertinente.

Această comisie asigură coordonarea lucrărilor misiunilor de informare şi studiu, inclusiv ale
misiunilor trimise pentru observarea alegerilor, în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul 
de procedură al Adunării.

II. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ, FINANŢE ŞI COMERŢ

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1. dezvoltarea economică şi cooperarea comercială, precum şi consolidarea capacităţilor pentru 
dezvoltare şi parteneriat.

2. reformele macroeconomice şi structurale, dezvoltarea economică sectorială şi turismul 
(articolele 22-24 din Acordul de parteneriat ACP - UE);

3. noile acorduri comerciale ACP-CE, accesul la piaţă şi integrarea progresivă a statelor ACP 
în economia mondială (articolele 34-37 din Acordul de Parteneriat ACP - UE);

4. normele privind comerţul şi piaţa muncii (articolul 50 din Acordul de parteneriat ACP -
UE);

5. dezvoltarea rurală, pescuitul şi siguranţa alimentară (articolele 53 şi 54 din Acordul de 
parteneriat ACP-UE);

6. toate chestiunile privind cooperarea pentru finanţarea dezvoltării, inclusiv monitorizarea 
utilizării Fondului European de Dezvoltare.
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III. COMISIA PENTRU AFACERI SOCIALE ŞI DE MEDIU

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1. dezvoltarea socială şi umană;
2. infrastructura şi serviciile sociale, inclusiv aspectele legate de sănătate şi educaţie (articolul 

25 din Acordul de Parteneriat ACP - UE);
3. chestiunile privind tineretul şi cultura (articolele 26 şi 27 din Acordul de parteneriat ACP -
UE);
4. chestiunile legate de egalitatea între sexe (articolul 31 din Acordul de parteneriat ACP -
UE);
5. mediul şi resursele naturale (articolul 32 din Acordul de parteneriat ACP - UE).

Articolul 2

1. Fiecare membru al Adunării are dreptul de a fi membru al uneia dintre comisiile 
permanente.

2. Comisiile se compun din 52 membri şi reunesc un număr egal de deputaţi ai Parlamentului 
European, pe de o parte, şi de parlamentari reprezentanţi ai statelor ACP, pe de altă parte. 
Dacă numărul de state din ACP se măreşte, numărul membrilor comisiilor permanente se 
măreşte proporţional.

3. De asemenea, membrii pot asista la reuniunile comisiilor în care nu sunt membri, cu titlu 
consultativ, sau dacă subiectul dezbaterilor este legat de ţara sau regiunea pe care o 
reprezintă, la invitaţia Biroului comisiei.

4. Participarea reprezentanţilor care nu sunt membri ai unui Parlament nu este permisă decât 
dacă dezbaterile sunt legate de ţara lor; totuşi, aceştia nu au drept de vot.

5. Cu excepţia cazului în care o comisie nu decide altfel, toate reuniunile sunt publice.

Articolul 3

1. Componenţa comisiilor reflectă, în măsura posibilului, componenţa Adunării.

2. Comisiile aleg dintre membrii lor un Birou al comisiei pentru o perioadă de un an. 

3. Biroul comisiei este format din doi copreşedinţi (un reprezentant al Parlamentului European 
şi un reprezentant al statelor ACP) şi din patru covicepreşedinţi (doi reprezentanţi ai statelor 
ACP şi doi reprezentanţi ai Parlamentului European).

4. Comisiile sunt prezidate în comun de către un deputat în Parlamentul European şi de către 
un deputat reprezentând un stat ACP.
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5. Comisiile pot numi raportori pentru examinarea chestiunilor specifice care sunt de 
competenţa lor şi pentru întocmirea rapoartelor care urmează să fie prezentate Adunării, cu 
autorizaţia Biroului, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de procedură.

Propunerile de rezoluţie din rapoarte pot fi însoţite de o expunere de motive în limita a patru 
pagini.

6. Comisiile permanente pot examina alte puncte de pe ordinea de zi fără a întocmi raport si 
pot informa Biroul în scris că punctele corespunzătoare au fost examinate.

7. Comisiile contribuie, de asemenea, la dialogul cu actorii nestatali, în conformitate cu 
articolul 17 alineatul 3 din Acordul de parteneriat, în special prin audieri.

8. Comisiile îşi justifică activitatea în faţa Adunării.

Articolul 4

1. Comisiile se reunesc la convocarea copreşedinţilor lor pentru cel mult patru sesiuni pe an, 
dintre care două în timpul sesiunilor Adunării.

2. Orice membru poate depune amendamente pentru a fi examinate de către comisie. În ceea ce 
priveşte procedura, articolele 3 (Prezenţa altor instituţii), 4 (Observatori), 8 (Cvorum), 9 
(Preşedinţia şedinţelor), 15 (Dreptul la vot şi modalităţile de vot) şi 28 (Consultarea 
societăţii civile) din Regulamentul de procedură al Adunării se aplică mutatis mutandis 
reuniunilor comisiilor.
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ANEXA II: Lungimea textelor

Textelor depuse în vederea traducerii şi reproducerii li se aplică următoarele limite maxime:

- expunerii de motive, documentelor de lucru pregătitoare şi rapoartelor misiunilor de 
informare şi studiu: şase pagini

- propunerilor de rezoluţie incluse în rapoarte şi temelor urgente: patru pagini, inclusiv 
considerentele, dar fără referiri

Prin pagină se înţelege un corp de text de 1500 caractere, numărate fără spaţii.

Prezenta anexă poate fi modificată prin simpla decizie a Biroului.


