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POSLOVNIK SKUPNE PARLAMENTARNE SKUPŠČINE

Člen 1

Skupna parlamentarna skupščina

1. Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU je ustanovljena na podlagi člena 17 sporazuma o 
partnerstvu med člani skupine afriških, karibskih in pacifiških držav ter Evropsko skupnostjo in 
njenimi državami članicami. 

2. Skupno parlamentarno skupščino sestavlja enako število predstavnikov EU in držav AKP. 
Člani Skupne parlamentarne skupščine so poslanci Evropskega parlamenta in poslanci 
parlamentov oziroma predstavniki, ki jih imenujejo parlamenti vsake od držav članic AKP. Če 
parlament v zadevni državi ne obstaja in po vnaprejšnji odobritvi Skupne parlamentarne 
skupščine, lahko iz te države AKP sodeluje en predstavnik, ki pa nima pravice glasovanja.

3. Člani Skupščine, ki so predstavniki AKP, imajo pisna pooblastila vlad njihovih držav, za 
predstavnike Evropskega parlamenta pa pooblastila določi njegov predsednik.

Člen 2

Predsedstvo Skupščine

1. Skupščina izmed svojih članov izvoli predsedstvo z enoletnim mandatom. 

2. Predsedstvo sestavljajo dva enakopravna sopredsedujoča in 24 podpredsednikov. Polovico 
članov predsedstva imenujejo predstavniki držav AKP, drugo polovico pa predstavniki 
Evropskega parlamenta v skladu s postopkom, ki ga sprejme vsaka od teh dve skupin.

3. Predsedstvo pripravlja naloge Skupščine, spremlja njihovo izvajanje in izvajanje resolucij ter 
vzpostavi potrebne stike s Svetom ministrov AKP-EU, v nadaljevanju imenovanim "Svet 
ministrov", in z Odborom veleposlanikov AKP-EU.

4. Predsedstvo je pristojno za usklajevanje dela Skupščine.

5. Na poziv sopredsedujočih se predsedstvo sestaja dvakrat letno, načeloma pred zasedanjem 
Skupščine.

6. Predsedstvo Skupščini predlaga dnevni red razprav. Odgovorno je, da se, v mejah možnega, 
polovica točk dnevnega reda nanaša na zadeve skupnega pomena.
Predlaga lahko omejitev časa za govor.

7. Predsedstvo je pristojno za vprašanja glede sestave in določitve pristojnosti stalnih odborov. 
8. Predsedstvo je pristojno za odobritev poročil in predlogov resolucij stalnih odborov. 
9. Predsedstvo lahko tudi posreduje zadeve v obravnavo stalnim odborom, ki lahko kasneje 
zahtevajo pripravo poročila o specifični temi.
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10. Predsedstvo je odgovorno za spremljanje izvajanja resolucij in sklepov, ki jih je sprejela 
Skupščina. V primeru resolucij, ki jih vloži kateri od stalnih odborov, predsedstvo lahko 
predsednika ali poročevalca stalnega parlamentarnega odbora zadolži kot odgovorno osebo za 
spremljanje zadeve.

11. Seje predsedstva niso odprte za javnost.

Člen 3

Prisotnost drugih institucij

1. Na zasedanjih Skupščine sodeluje Svet ministrov.

2. Na povabilo predsedstva se lahko zasedanj Skupščine udeležita Svet ministrov AKP, Odbor 
veleposlanikov AKP pa tudi Svet Evropske unije in Evropska komisija.

Člen 4

Opazovalci

1. V primeru pristopa nove države k sporazumu o partnerstvu in še preden ga le-ta ratificira, 
lahko predstavnik zadevne države na zasedanjih Skupščine sodeluje v vlogi opazovalca. Države 
članice skupine AKP lahko na Skupščini sodelujejo kot opazovalke.

2. Regijska gospodarska združenja med državami AKP, Evropski ekonomsko-socialni odbor ter 
gospodarski in družbeni predstavniki držav AKP-EU ter drugi predstavniki civilne družbe imajo 
pravico na zasedanja Skupščine napotiti opazovalce. Ti odposlanci imajo prav tako pravico 
sodelovati na sejah stalnih odborov in regijskih ali podregijskih srečanjih Skupne parlamentarne 
skupščine. 
Tehnično središče za kmetijsko sodelovanje (TSK) in Center za razvoj podjetij (CRP) imata 
pravico sodelovati na zasedanjih Skupščine.

3. Eden od sopredsedujočih lahko s soglasjem predsedstva povabi druge osebnosti ali 
organizacije, da kot opazovalci sodelujejo na zasedanju Skupščine, sejah stalnih odborov in 
regijskih ter podregijskih parlamentarnih srečanjih.
4. Opazovalci nimajo glasovalne pravice. Ob soglasju Skupščine lahko sodelujejo v razpravi.

Člen 5

Zasedanja skupščine

1. Skupščina na poziv obeh sopredsedujočih zaseda dvakrat letno, izmenično v eni od držav 
AKP in v eni od držav članici Skupnosti.

2. Pri določitvi kraja srečanja se upošteva rotacija med skupinami držav AKP in državami 
članicami Skupnosti.
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3. Na zahtevo predsedstva ali Sveta ministrov lahko sopredsedujoča skličeta eno izredno 
zasedanje Skupščine.

Člen 6

Regijska in podregijska zasedanja Skupščine

1. V skladu s členom 17(3) sporazuma o partnerstvu se lahko Skupna parlamentarna skupščina 
sestaja na regijskih ali podregijskih zasedanjih. O sklicu teh zasedanj se odloča na osnovi 
zahteve predsedstva ali zadevnih regij.

2. V poslovniku Skupne parlamentarne skupščine izraza "regija" in "podregije" pomenita enote, 
ki jih opredelijo nacionalni parlamenti držav AKP. Vsako takšno opredelitev neke enote mora 
potrditi Skupna parlamentarna skupščina.

3. Na zasedanjih sodelujejo po en poslanec iz vsake od držav AKP zadevne regije ali podregije 
in enakovredno število evropskih poslancev.

4. Skupščina ima največ dva regijska ali podregijska zasedana letno.

5. Potrebne ukrepe za pripravo teh zasedanj sprejme predsedstvo.

Člen 7

Dnevni red

1. Predsedstvo sestavi osnutek dnevnega reda zasedanja. Sopredsedujoča osnutek posredujeta 
Skupščini v sprejetje. Obravnavane zadeve so povezane s razvojnim sodelovanjem med 
Evropsko unijo in državami AKP v okviru sporazuma o partnerstvu.
Na osnutku dnevnega reda vsakega zasedanja sta dva sklopa tem:

i) poročila stalnih odborov: največ tri poročila na zasedanje. Dolžina predlogov resolucij, ki so 
sestavni del poročil, je opredeljena v prilogi II tega poslovnika. 
ii) nujna vprašanja, ki jih predlagajo stalni odbori ali predsedstvo. Nujna vprašanja se na dnevni 
red uvrstijo le izjemoma, na enem zasedanju pa se nikoli ne obravnava več kot dve takšni temi.

2. Predlog resolucije o nujnih vprašanjih lahko vložijo predstavnik držav AKP, politične skupine 
ali deset poslancev. Nanašati se morajo na nujne zadeve, ki so uvrščene na dnevni red zasedanja, 
in ne smejo biti daljši od dolžine, opredeljene v prilogi II tega poslovnika. Predlogi resolucij 
morajo biti vloženi štiri tedne pred začetkom zasedanja, na katerem naj bi se o njih razpravljalo 
in glasovalo.

3. Predlogi resolucij o nujnih temah se predložijo predsedstvu. Predsedstvo preveri, če predlog 
resolucije ustreza pogojem, postavljenim v prejšnji točki, nakar je vpisan na dnevni red in 
preveden v angleščino in francoščino. Predlogi predsedstva so predloženi v potrditev Skupščini.

4. Predsedstvo predloge resolucij o njunih temah posreduje v vednost pristojnemu odboru.
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Člen 8

Sklepčnost

1. Skupščina je sklepčna, kadar je prisotnih tretjina predstavnikov tako AKP kot Evropskega 
parlamenta.

2. Glasovanje je veljavno ne glede na število glasujočih, razen če predsednik na zahtevo, ki jo 
pred začetkom glasovanja vloži najmanj deset članov, v trenutku glasovanja ugotovi, da 
Skupščina ni sklepčna. Če Skupščina ni sklepčna, se glasovanje uvrsti na dnevni red naslednje 
seje.

Člen 9

Predsedovanje zasedanjem

1. Sopredsedujoča se s soglasjem odločita, kdo izmed njiju bo predsedoval posameznemu 
zasedanju Skupščine.

2. Predsedujoči odpre, prekine in zaključi zasedanje Skupščine. Skrbi za spoštovanje poslovnika, 
vzdržuje red, daje besedo razpravljavcem, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in 
razglaša izide glasovanja.

3. V razpravi lahko predsednik zasedanja govori le z namenom, da razpravo povzame ali 
poslance opomni na red. Če želi sam sodelovati v razpravi, zapusti predsedniško mesto.

4. Oba sopredsedujoča lahko pri predsedovanju Skupščini nadomesti eden izmed 
podpredsednikov.

Člen 10

Sedežni red

Člani so razporejeni po abecednem vrstnem redu. Za predstavnike Evropskega parlamenta je le-
ta določen glede na njihove priimke, za predstavnike AKP pa glede na priimek in državo.

Člen 11

Uradni jeziki

1. Uradni jeziki Skupščine so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, 
francoščina, grščina, italijanščina, litovščina, litvanščina, madžarščina, malteščina, nemščina, 
nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in 
švedščina.

2. Akti, ki jih sprejme Skupščina, so objavljeni v uradnih jezikih. Pripravljalni in delovni 
dokumenti so objavljeni vsaj v angleščini in francoščini.
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3. Kadar se Skupščina sestane zunaj običajnih krajev dela Evropskega parlamenta, predsedstvo 
določi število jezikov, v katere bo zagotovljeno tolmačenje.

Člen 12

Javnost razprav

Če ni odločeno drugače, so zasedanja Skupščine odprta za javnost.

Člen 13

Zapisnik in povzetek razprav za novinarje

1. Zapisnik vsake seje vsebuje sklepe Skupščine in imena govornikov. Razdeli se na naslednji 
seji.

2. Evropski parlament objavi zapisnik v Uradnem listu Evropskih skupnosti, države AKP pa v 
obliki, za katere presodijo, da je primerna.

3. V angleščini in francoščini se sestavi kratek povzetek razprav, namenjen novinarjem. Ta 
dokument ni uradnega značaja.

Člen 14

Pravica do besede

1. Član Skupščine lahko dobi besedo le, če ga k temu pozove predsednik zasedanja. Države, 
omenjene v resolucijah, se imajo pravico odzvati v okviru časovne omejitve za govor, ki jim je 
postavljena.

2. Na predlog predsednika zasedanja se lahko Skupščina odloči, da bo omejila čas za govor.

3. Čas za govor predstavnikov Evropskega parlamenta se razdeli po d'Hondtovi metodi. 

4. Člani Sveta ministrov ali njihovi imenovani predstavniki ter predstavniki organov, naštetih v 
členu 3(2), lahko na lastno zahtevo sodelujejo v razpravi.

5. Poleg primerov, ki jih predvideva v nadaljevanju navedena točka 6, sme govornika prekiniti le 
predsednik zasedanja in sicer le takrat, kadar preseže svoj čas za govor.

6. Če se govornik oddalji od teme, ga predsednik zasedanja opomni na red. Če govornik vztraja, 
mu lahko predsednik zasedanja vzame besedo za tako dolgo, kolikor se mu zdi primerno.

Člen 15

Pravica do glasovanja in načini glasovanja

1. Vsak član, ki ima pravico do glasovanja, ima en glas. Pravica ni prenosljiva.



DV\675624SL.doc 9/18

SL

2. Skupščina običajno glasuje z vzdigovanjem rok. Če je izid glasovanja z dvigovanjem rok 
nejasen, se Skupščino pozove h glasovanju z barvnimi karticami ali elektronskim sistemom.

3. Za tajno glasovanje Skupščine mora najmanj 10 članov podati pisno zahtevo pred začetkom 
glasovanja.

4. Za sprejem sklepa je potrebno zbrati večino oddanih glasov Skupščine. Na zahtevo o ločenem 
glasovanju, ki jo pred začetkom glasovanja poda najmanj pet članov, se glasovanje izvede tako, 
da predstavniki držav AKP in Evropskega parlamenta glasujejo izmenično in ločeno. V tem 
primeru je sklep sprejet, kadar prejme hkrati večino glasov predstavnikov AKP in večino glasov 
predstavnikov Evropskega parlamenta, ki sodelujejo pri glasovanju.

5. V primeru enakega števila glasov za in proti predlog ni sprejet. Lahko se prestavi na dnevni 
red naslednjega zasedanja Skupščine.

6. Če je pred začetkom glasovanja najmanj pet članov podalo tovrstno zahtevo, Skupščina 
glasuje ločeno o različnih delih besedila, odstavkih ali predlogih sprememb.

7. Vse zahteve iz točke 3, 4. in 6 tega člena so odvisne od avtorja, ki jih lahko v katerem koli 
delu glasovanju umakne. 

Člen 16

Obrazložitev glasovanja

Vsak član lahko poda največ minuto in pol dolgo ustno ali največ 200 besed dolgo pisno 
obrazložitev končnega glasovanja.

Člen 17

Resolucije Skupščine

1. Skupščina v skladu s členom 7 glasuje o predlogih resolucij, vključenih v poročila stalnih 
odborov.

2. Če je potrebno, Skupščina v skladu s členom 7 glasuje tudi o predlogih resolucij o nujnih 
vprašanjih.

3. Predsedujoči zasedanja po potrebi pozove avtorje podobnih resolucij o nujnih vprašanjih, naj 
oblikujejo sporazumni predlog resolucije. Po razpravi se glasuje o vsaki sporazumni resoluciji 
kot tudi o njenih spremembah. S sprejetjem sporazumne resolucije postanejo vse ostale 
resolucije o isti temi brezpredmetne.

4. Resolucije, ki jih sprejme Skupščina, so posredovane Komisiji, Svetu ministrov in vsem 
ostalim zainteresiranim organom. Komisija in Svet ministrov na naslednjem zasedanju 
Skupščine poročajo o ukrepih na osnovi sprejetih resolucij.
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Člen 18

Predlogi sprememb

1. Predloge sprememb lahko vložijo predstavnik držav AKP, ki ima pravico do glasovanja, 
politične skupine ali deset članov. Predlogi morajo izhajati iz besedila, ki ga želijo spremeniti, in 
morajo biti vloženi pisno. Predsednik na osnovi teh meril odloča o njihovi sprejemljivosti.

2. Rok za vložitev predlogov sprememb je razglašen na začetku zasedanja.

3. Predlogi sprememb imajo pri glasovanju prednost pred besedilom, na katerega se nanašajo.

4. Če se dva predloga sprememb nanašata na isti predmet, se na prvo mesto za glasovanje 
postavi tistega, ki vsebinsko pokriva večji del obravnavanega besedila. Upoštevajo se lahko le 
tisti ustni predlogi sprememb, s katerimi se popravlja tiskovne ali jezikovne napake. O sprejetju 
ostalih ustnih predlogov sprememb odloča Skupščina. Ustni predlog spremembe se ne upošteva, 
če mu nasprotuje deset članov.

Člen 19

Vprašanja za pisni odgovor

1. Člani Skupščine lahko Svetu ministrov ali Komisiji zastavljajo vprašanja za pisni odgovor.

2. Vprašanja v pisni obliki se naslovijo na predsedstvo, ki presodi o njihovi sprejemljivosti in jih 
glede na vsebino posreduje Svetu ministrov ali Komisiji. Svet ministrov oziroma Komisijo se 
pozove, naj v dveh mesecih po posredovanju vprašanja podata pisni odgovor.

3. Vprašanja, na katera je bil izdan odgovor, se skupaj z njim objavijo v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti, države AKP pa jih objavijo v obliki, za katero presodijo, da je primerna.

4. Vprašanja, na katera v predvidenem roku ni bil prejet odgovor, se objavijo na enak način, 
skupaj z opombo, da do objave nanja ni bilo odgovorjeno.

Člen 20

Vprašanja za ustni odgovor

1. Čas za vprašanja Svetu ministrov in Komisiji je na dnevnem redu vsakega zasedanja. 
Predsedstvo ga na dnevnem redu razporedi tako, da je možna prisotnost predstavnikov obeh 
institucij na čim višji ravni.

2. Svetu ministrov ali Komisiji vprašanja za ustni odgovor lahko zastavljajo vsi člani Skupščine. 
Če se pod vprašanje podpiše več članov, se pozove samo enega izmed njih, naj ga zastavi.
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3. Vprašanja se naslovijo na predsedstvo v rokih, ki jih le-to določi v ta namen.

4. V nujnih primerih in ob soglasju institucije, na katero je vprašanje naslovljeno, lahko 
sopredsedujoča na dnevni red uvrstita tudi vprašanje, pri katerem so bili prekoračeni roki za 
njegovo vložitev, ki jih je postavilo predsedstvo.

5. Sopredsedujoča Skupščine presodita sprejemljivost vprašanj za ustni odgovor, kar urejajo 
določbe in vsebina sporazuma o partnerstvu. Vprašanja, ki se nanašajo na teme, že uvrščene na 
dnevni red razprav, niso sprejemljiva. Sprejemljiva vprašanja se posredujejo Svetu ministrov ali 
Komisiji. Sopredsedujoča določita vrstni red, po katerem bodo obravnavana vprašanja za ustni 
odgovor. Predlagatelj vprašanja je takoj obveščen o njuni odločitvi.

6. Vprašanja ne smejo biti daljša od 100 besed. Napisana morajo biti v obliki vprašanja in ne kot 
izjave.

7. Skupščina preučitvi vprašanj za ustni odgovor nameni največ dve uri na zasedanje. Na 
vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa ostanejo nedogovorjena, avtor prejme pisni odgovor, 
razen če jih pred tem ne umakne.

8. Na vprašanje se odgovarja samo, če je njegov avtor prisoten ali če pred časom za vprašanja 
sopredsedujočima pisno sporoči ime svojega namestnika.

9. Če nista prisotna niti avtor niti njegov namestnik, se na vprašanje odgovori pisno.

10. Svet ministrov ali Komisija se pozove, naj na kratko odgovorita na vprašanja. Če je bilo na 
vprašanje odgovorjeno pisno, lahko avtor prvotnega vprašanja, kadar to omogoča čas, postavi 
kratko dodatno vprašanje. Predsednik zasedanja lahko zavrne vprašanja o temah, ki se ne 
nanašajo na prvotno vprašanje.

11. Odgovoru Sveta ministrov ali Komisije lahko sledi razprava, če za to vloži zahtevo najmanj 
10 članov Skupščine. Trajanje razprave določi predsedujoči zasedanja.

Člen 21

Poročilo o dejavnostih Sveta ministrov

Poročilo o dejavnosti Sveta ministrov, v katerem so obravnavani tudi ukrepi za uresničevanje 
sklepov resolucij Skupščine, se natisne in razdeli v uradnih jezikih.

Člen 22

Nadzor nad izvajanjem sporazuma o partnerstvu
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Na predlog predsedstva Skupščina lahko imenuje po enega soporočevalca AKP in enega 
evropskega soporočevalca za oblikovanje poročila o določeni regiji ali podregiji AKP ali o kateri 
koli drugi zadevi, povezani z izvajanjem sporazuma o partnerstvu.

Člen 23

Zahteve Sveta ministrov za mnenje

1. Zahteve za mnenje Skupščine o sklepu, osnutku sklepa, resoluciji, priporočilu ali mnenju 
Sveta ministrov se naslovijo na predsedstvo, ki zadevo, skupaj s svojim priporočilom, posreduje 
Skupščini.

2. Kadar Svet ministrov razglasi nujni primer, lahko predsedstvo sprejme dokončni sklep.

Člen 24

Stalni parlamentarni odbori

1. Skupščina v okviru izvajanja sporazuma o partnerstvu ustanovi tri stalne parlamentarne 
odbore, pristojne za naslednja področja:

- vzpodbujanje demokratičnega proces s pomočjo dialoga in sprave,
- gospodarska in finančna vprašanja, izmenjave in delovanje Evropskega razvojnega sklada

- socialna in okoljska vprašanja.

2. Tako kot to velja za splošno delovanje, tudi stalne parlamentarne odbore Skupščine v skladu s 
členom 1 na enakopravni osnovi sestavljajo člani skupne parlamentarne Skupščine.

3. Skupščina na predlog predsedstva sprejme pravilnik o delovanju stalnih parlamentarnih 
odborov. Pravilnik je v prilogi.

Člen 25

Začasni odbori za spremljanje

1. Predsedstvo lahko na predlog Skupščine ustanovi določeno število začasnih odborov za 
spremljanje določene teme, povezane s sporazumom o partnerstvu, ali vprašanji, obravnavanimi 
v sporazumu. Istočasno ne smeta takšnih dejavnosti izvajati več kot dva takšna odbora. Odbori 
za spremljanje imajo za dokončanje svojega dela na razpolago največ eno leto.

2. Predsedstvo določi njihove pristojnosti, sestavo in mandat.

Člen 26

Delavnice
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1. Z namenom krepitve razumevanja med narodi Evropske unije in držav članic AKP kot tudi 
osveščanja javnosti glede vprašanj, povezanih z razvojem, Skupščina redno pripravlja delavnice, 
tako v Evropski uniji kot v državah AKP.

2. Za organizacijo delavnic je pristojno predsedstvo. Nanje je mogoče povabiti posameznike, ki 
bi Skupščini znali predstaviti politični, gospodarski, socialni in kulturni položaj trenutno 
aktualnih vprašanj.

Člen 27

Študijske misije in misije za ugotavljanje dejstev

Predsedstvo lahko v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v države AKP, države EU ali 
mednarodne organizacije napoti študijske misije in misije za ugotavljanje dejstev. Predsedstvo 
ali Skupna skupščina lahko prav tako napotita delegacije za spremljanje predsedniških ali 
zakonodajnih volitev, pod pogojem, da prejmejo povabilo zadevnih držav in je zagotovljena 
njihova varnost. V okviru tesnega sodelovanja iz člena 29 lahko predsedstvo prav tako napoti 
delegacije na seje Ekonomsko-socialnega odbora in drugih socialnih partnerjev, čeprav se seje ne 
odvijajo v Bruslju.

Člen 28

Posvetovanja s civilno družbo

Skupščina bdi nad tem, da države AKP in EU vzdržujejo redne stike in se redno posvetujejo s 
predstavniki gospodarskih in družbenih organizacij držav AKP-EU in z drugimi predstavniki 
civilne družbe, da bi se tako seznanile z njihovimi mnenji o doseganju ciljev, zastavljenih v 
sporazumu o partnerstvu. Predstavniki civilne družbe se lahko udeležijo regijskih in podregijskih 
srečanj ter sej stalnih odborov. Sodelujejo lahko tudi na delavnicah. Predsedstvo na osnovi 
preučitve vsakega primera posebej opredeli pogoje pošiljanja vabil.

Člen 29

Častni predsednik

Na predlog predsedstva lahko Skupščina izjemoma enemu izmed svojih bivših sopredsedujočih 
dodeli naziv častnega predsednika. Na ta način skupščina izkaže spoštovanje za izjemno delo 
tega posameznika v času njegovega mandata pri Skupščini.

Člen 30

Sekretariat

Generalni sekretar Evropskega parlamenta in generalni sekretar sekretariata AKP sprejmeta 
potrebne uredbe za pomoč Skupščini in zagotovitev nemotenega poteka dela. Odgovarjata 
predsedstvu Skupščine.
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Člen 31

Finančna uredba

Skupščina na predlog predsedstva sprejme svoj finančni pravilnik.

Člen 32

Razlaga poslovnika

Predsedujoči zasedanja, ali na njegovo zahtevo predsedstvo, odločata o vprašanjih glede razlage 
poslovnika.

Člen 33

Vprašanje pravilnosti postopka

1. Vsak član Skupščine lahko zastavi vprašanje o pravilnosti postopka ali vloži postopkovni 
predlog. Taka priglasitev ima prednost pred drugimi priglasitvami. Čas za govor, v katerem član 
utemelji svojo priglasitev ali postopkovni predlog, je omejen na največ dve minuti.

2. Če nek drug član želi nasprotovati podani utemeljitvi, mu predsedujoči dodeli besedo za 
največ dve minuti.

3. Glede te točke se drugim govornikom ne dodeli besede.

4. Predsedujoči zasedanja razglasi svojo odločitev o pravilnosti postopka. Pred tem se lahko 
posvetuje s predsedstvom.

Člen 34

Revizija poslovnika

1. O vseh spremembah poslovnika na predlog predsedstva odloča Skupščina. Pri tem se mora 
predsedstvo predhodno posvetovati z Odborom za politične zadeve.

2. Predlagane spremembe niso sprejete, če ne prejmejo večine glasov v vsaki od obeh 
enakopravnih skupin.

3. Če ob glasovanju ni določeno drugače, spremembe poslovnika in njegovih prilog začnejo 
veljati prvi dan zasedanja po njihovem sprejetju.
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PRILOGA I: Pristojnosti, obveznosti, sestava in postopki v stalnih odborih

Člen 1

Obstajajo trije stalni parlamentarni odbori z naslednjimi pristojnostmi in obveznostmi:

I. ODBOR ZA POLITIČNE ZADEVE

Odbor je pristojen za:

1. politični dialog (člen 8 sporazuma o partnerstvu AKP-EU), razvoj in institucionalna 
vprašanja;

2. spoštovanje in promocijo človekovih pravic ter učinkovito javno upravo (člen 9 sporazuma 
o partnerstvu AKP-EU)

3. politiko za mir, preprečevanje in reševanje konfliktov (člen 11 sporazuma o partnerstvu 
AKP-EU);

4. vprašanja glede priseljevanja (člen 13 sporazuma o partnerstvu AKP-EU);
5. odnose Skupščine z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Odbor usklajuje delovanje študijskih in misij za ugotavljanje dejstev, vključno z misijami, 
napotenimi na spremljanje volitev v skladu s členom 28 poslovnika Skupščine.

II. ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, FINANCE IN TRGOVINO

Odbor je pristojen za:

1. gospodarski razvoj in trgovinsko sodelovanje ter za krepitev možnosti za razvoj in 
partnerstvo;

2. makroekonomske in strukturne reforme, razvoj gospodarskega sektorja in turizem (člena 22 
in 24 sporazuma o partnerstvu AKP-EU);

3. nove trgovinske sporazume AKP-EU, dostop do trga in postopno integracijo držav AKP v 
svetovno gospodarstvo (člena 34 in 37 sporazuma o partnerstvu AKP-EU);

4. trgovino in delovne standarde (člen 50 sporazuma o partnerstvu AKP-EU);
5. razvoj podeželja, ribištvo in varno hrano (člena 53 in 54 sporazuma o partnerstvu AKP-EU);

6. vsa vprašanja, povezana s sodelovanjem pri financiranju razvoja, vključno s spremljanjem 
delovanja Evropskega razvojnega sklada.
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III. ODBOR ZA SOCIALNE ZADEVE IN OKOLJE

Odbor je pristojen za:

1. družbeni in človeški razvoj;
2. infrastrukturo in socialno skrbstvo, vključno z vprašanji zdravja in izobraževanja (člen 25 

sporazuma o partnerstvu AKP-EU);
3. vprašanja, povezana z mladino in kulturo (člena 26 in 27 sporazuma o partnerstvu AKP-

EU);
4. vprašanja, povezana z razlikami med spoloma (člen 31 sporazuma o partnerstvu AKP-EU);

5. okolje in naravne vire (člen 32 sporazuma o partnerstvu AKP-EU).

Člen 2

1. Vsak član Skupščine ima pravico biti član enega od stalnih odborov.

2. Odbore sestavlja 52 članov. V odborih je enako število poslancev Evropskega parlamenta in 
parlamentov, ki predstavljajo države AKP. Če se število držav AKP poveča, se sorazmerno 
poveča tudi število članov stalnih odborov.

3. Ob povabilu določenega odbora člani, ki sicer niso njegovi člani, lahko sodelujejo na 
njegovih sejah in sicer kot svetovalci oziroma če predmet razprave zadeva njihove države ali 
regije.

4. Sodelovanje predstavnikov, ki niso poslanci nobenega od parlamentov, ni dovoljeno, razen 
kadar predmet razprave zadeva njihove države. Kljub temu nimajo glasovalne pravice.

5. Če odbor ne odloči drugače, so vse seje odprte za javnost.

Člen 3

1. Sestava odborov v največji možni meri odseva sestavo Skupščine.

2. Odbori izmed svojih članov izvolijo predsedstvo odbora z enoletnim mandatom.

3. Predsedstvo odbora sestavljata dva sopredsedujoča (predstavnik Evropskega parlamenta in 
predstavnik držav AKP) in štirje sopodpredsedujoči (dva predstavnika držav AKP in dva 
predstavnika Evropskega parlamenta).

4. Odboru skupno predsedujeta poslanec Evropskega parlamenta in parlamentarni poslanec 
držav AKP.

5. Odbor lahko imenuje poročevalce za preučitev specifičnih zadev s področja njegove 
pristojnosti in za pripravo poročil, ki se po odobritvi predsedstva predložijo Skupščini v 
skladu s členom 2 poslovnika. 
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Predlogom resolucij, predloženih v poročilih, je lahko priložena utemeljitev, katere dolžina 
ne presega štiri strani.

6. Stalni odbori lahko preučijo druge točke dnevnega reda brez oblikovanja poročila in 
predsedstvu pisno posredujejo mnenje o obravnavanih zadevah. 

7. Odbori prav tako prispevajo k dialogu med nevladnimi subjekti v skladu s členom 17(3) 
sporazuma o partnerstvu, predvsem v obliki predstavitev.

8. Odbori o svojem delu poročajo Skupščini.

Člen 4

1. Odbori se sestajajo na sklic sopredsedujočih, največkrat štirikrat letno, od česar dvakrat v 
času zasedanja Skupščine.

2. Vsak član lahko vloži predloge sprememb v obravnavo pristojnemu odboru. Kar zadeva 
postopek za seje odborov, smiselno veljajo člen 3 (prisotnost drugih institucij), člen 4 
(opazovalci), člen 9 (predsedovanje zasedanjem), člen 15 (pravica do glasovanja in način 
glasovanja) in člen 28 (posvetovanja s civilno družbo).
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PRILOGA II: Dolžina besedil

Za besedila, oddana v prevod in reprodukcijo, veljajo naslednje dolžine:

− Obrazložitve, pripravljalni delovni dokumenti in poročila misij za ugotavljanje dejstev: 6 
strani

− Predlogi resolucij, ki so sestavni del poročil, in nujne zadeve: 4 strani, vključno z uvodnimi 
izjavami, a brez navedbe sklicevanj

Stran pomeni besedilo, ki vsebuje 1 500 znakov (brez presledkov).

Ta priloga se lahko spremeni z navadnim sklepom predsedstva.


