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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВМЕСТНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА 
АСАМБЛЕЯ

Член 1

Съвместна парламентарна асамблея

1. Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС е учредена съгласно член 17 от 
Споразумението за партньорство между членовете на групата на държавите от Африка, 
Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните 
държави-членки, от друга страна.

2. Съвместната парламентарна асамблея се състои от равен брой представители на ЕС и 
на АКТБ. Членовете на Съвместната парламентарна асамблея са членове на Европейския 
парламент, от една страна, и парламентаристи или представители, посочени от 
парламентите на държавите от АКТБ, от друга страна. При липса на Парламент, 
участието, без право на глас, на представителя на съответната държава от АКТБ, подлежи 
на предварителното одобрение на Съвместната парламентарна асамблея.

3. Пълномощията на членовете на Асамблеята се удостоверяват от писмо за назначаване, 
което за представителите на АКТБ се издава от компетентните органи на съответните 
държави, а за представителите на Европейския парламент – от неговия председател.

Член 2

Бюро на Асамблеята

1. Асамблеята избира Бюро, чийто мандат е с продължителност от една година. 

2. Бюрото е съставено от двама равнопоставени съпредседатели и от двайсет и четири 
заместник-председатели. Съгласно процедурата, приета от всяка една от двете групи, 
половината от членовете на Бюрото се посочват от представителите на държавите от 
АКТБ, а другата половина – от представителите на Европейския парламент.

3. Бюрото подготвя работата на Асамблеята, следи за предприетите действия вследствие 
нейната работа и приети резолюции и установява всички необходими връзки със Съвета 
на министрите на АКТБ-ЕС, наричан по-нататък „Съвет на министрите”, и с Комитета на 
посланиците на АКТБ-ЕС. 

4. Бюрото е отговорно за координирането на работата на Асамблеята.

5. Бюрото заседава най-малко два пъти годишно по инициатива на съпредседателите, като 
обикновено това става преди сесиите на Асамблеята.

6. Бюрото предлага на Асамблеята дневен ред на разискванията. Негова е отговорността в 
рамките на възможното да следи за това половината от вписаните в дневния ред точки да 
засягат въпроси от общ интерес.
Бюрото може да наложи ограничения на времето за изказване.



DV\758553BG.doc 5/19

7. Бюрото е компетентният орган по отношение състава и пълномощията на постоянните 
комисии. 

8. Бюрото е компетентният орган по отношение даването на разрешения относно 
докладите и предложенията за резолюции на постоянните комисии. 

9. Бюрото може също така да подложи въпроси на разглеждане в постоянните комисии, 
които впоследствие могат да поискат да изготвят доклад по определена тема.

10. Бюрото е отговорно за контрола на предприетите действия вследствие резолюциите и 
решенията, приети от Асамблеята. В случай на резолюции, внесени от постоянна 
парламентарна комисия, Бюрото може да делегира отговорността по отношение контрола 
на предприетите действия на председателя и докладчика на постоянната парламентарна 
комисия.

11. Заседанията на Бюрото не са публични.

Член 3

Присъствие на други институции

1. Съветът на министрите присъства на сесиите на Асамблеята.

2. Съветът на министрите на АКТБ и Комитетът на посланиците на АКТБ, както и 
Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия, могат да участват на сесиите на 
Асамблеята по покана на Бюрото.

Член 4

Наблюдатели

1. В случай на присъединяване на нова държава към Споразумението за сътрудничество и 
до неговата ратификация от съответната държава, представител на тази държава може да 
присъства на сесиите на Асамблеята в качеството на наблюдател. Държавите, които 
членуват в групата на държавите от АКТБ, могат да присъстват на Асамблеята в 
качеството на наблюдатели.

2. Регионалните икономически сдружения между държави от АКТБ, Европейския 
икономически и социален комитет, както и представители на икономическите и 
социалните среди и други действащи лица от гражданското общество имат правото да 
делегират наблюдатели на сесиите на Асамблеята. Тези делегати имат също така правото 
да присъстват на заседанията на постоянните комисии и на регионалните или 
подрегионалните парламентарни заседания на Съвместната парламентарна асамблея. 

Техническият център за земеделско сътрудничество (CDA) и Центърът за развитие на 
предприятията (CDE) присъстват по право на сесиите на Асамблеята.

3. Всеки един от съпредседателите може, със съгласието на Бюрото, да покани в 
качеството на наблюдател други личности или организации на сесиите на Асамблеята, 
заседанията на постоянните комисии и на регионалните и подрегионалните заседания.
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4. Наблюдателите нямат право на глас. Те могат да се изказват след разрешение от 
Асамблеята.

Член 5

Сесии на Асамблеята

1. Асамблеята се свиква два пъти годишно по инициатива на съпредседателите; сесиите 
се провеждат последователно в една от държавите от АКТБ и в една от държавите-членки 
на Общността. 

2. За определянето на мястото на сесията се следва ротационна система между държавите 
от АКТБ и държавите-членки на Общността.

3. По искане на Бюрото или на Съвета на министрите, съпредседателите могат да свикат 
извънредно заседание на Асамблеята.

Член 6

Регионални и подрегионални заседания на Асамблеята 

1. Съгласно член 17, параграф 3 от Споразумението за сътрудничество, Съвместната 
парламентарна асамблея може да провежда регионални или подрегионални 
парламентарни заседания. Провеждането на тези заседания се решава въз основа искане 
на Бюрото или на засегнатите региони.

2. За целите на прилагането на Правилника за дейността на Съвместната парламентарна 
асамблея, „регион” и „подрегион” означават единици, определени от националните 
парламенти на държавите от АКТБ. Всяка така определена единица подлежи на 
окончателно одобрение от Съвместната парламентарна асамблея.

3. На тези заседания присъстват по един парламентарист от всяка държава от АКТБ за 
съответния регион или подрегион и еквивалентен брой европейски парламентаристи.

4. Асамблеята провежда не повече от две регионални или подрегионални заседания 
годишно.

5. Всички мерки за прилагане във връзка с организацията на тези заседания се 
приемат от Бюрото.

Член 7

Дневен ред

1. Бюрото съставя проект на дневен ред за сесията. Съпредседателите представят проекта 
на Асамблеята за одобрение. Точките от дневния ред са свързани със сътрудничеството в 
областта на развитието в рамките на Споразумението за партньорство между 
Европейския съюз и държавите от АКТБ.
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Проектът на дневен ред за всяка сесия включва два вида въпроси:

i) докладите, представени от постоянните комисии. Броят им за всяка сесия е ограничен 
до три. Дължината на предложенията за резолюция, съдържащи се в докладите, се 
определя в Приложение II към настоящия Правилник. 

ii) неотложни въпроси, повдигнати от постоянна комисия, или представени от самото 
Бюро. Вписването на неотложни въпроси се извършва по изключение и броят им не може 
да бъде повече от два на сесия.

2. Във връзка с неотложни въпроси, представител на държавите от АКТБ, политическа 
група или десетима членове могат да внесат предложение за резолюция. Предложенията 
за резолюция трябва да се сведат до неотложните въпроси, вписани в дневния ред на 
сесията, и не могат да надхвърлят определената в Приложение II към настоящия 
Правилник дължина. Предложенията за резолюция се внасят четири седмици преди 
откриването на сесията, на която ще бъдат подложени на разискване и гласувани.

3. Предложенията за резолюция по неотложни въпроси се предават на Бюрото. То 
проверява дали всяко предложение за резолюция отговаря на условията, изложени в 
предишния параграф, дали то е вписано в дневния ред и дали е на разположение на 
английски и френски. Предложенията на Бюрото подлежат на одобрение от Асамблеята.

4. Бюрото предава за сведение предложенията за резолюция по неотложни въпроси на 
компетентната комисия.

Член 8

Кворум

1. Кворумът на Асамблеята е постигнат, когато присъстват една трета от представителите 
на държавите от АКТБ, както и на Европейския парламент. 

2. Всяко гласуване е действително, какъвто и да е броят на гласувалите, освен ако преди 
началото на гласуването председателстващият заседанието не констатира, по 
предварително искане на поне десетима членове, че кворумът не е постигнат. Ако 
кворумът не е постигнат, гласуването се вписва в дневния ред на следващото заседание.

Член 9

Председателство на заседанията

1. Съпредседателите се споразумяват за всяко заседание кой от двамата председателства 
съответното заседание на Асамблеята.

2. Председателстващият открива, прекъсва и закрива заседанията на Асамблеята. Той 
следи за спазването на настоящия Правилник, поддържа реда, дава думата, закрива 
разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването.
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3. Председателстващият заседанието не може да взема думата по време на разискванията, 
освен за да обобщи даден въпрос или да призове изказващия се да се придържа към 
темата; ако желае да участва в разискванията, той освобождава председателското място.

4. Двамата съпредседатели могат да бъдат заместени в техните функции от някой от 
заместник-председателите.

Член 10

Разположение на местата

Членовете се разполагат по азбучен ред. За представителите на Европейския парламент 
той се определя от фамилното име, а за представителите на АКТБ – от фамилното им име 
и от името на тяхната държава.

Член 11

Официални езици

1. Официални езици на Асамблеята са английският, българският, гръцкият, датският, 
естонският, ирландският, испанският, латвийският, литовският, малтийският, немският, 
нидерландският, полският, португалският, румънският, словашкият, словенският, 
унгарският, финският, френският, чешкият и шведският.

2. Приетите от Асамблеята актове се публикуват на официалните езици. Подготвителните 
и работните документи се публикуват поне на английски и френски.

3. Бюрото решава за броя на езиците, към които се осигурява устен превод, при сесиите 
на Асамблеята извън обичайните места на работа на Европейския парламент.

Член 12

Публичност на разискванията

Сесиите на Асамблеята са публични, освен ако тя не реши друго.

Член 13

Протоколи и резюмета на разискванията на вниманието на пресата

1. Протоколът от всяко заседание съдържа решенията на Асамблеята и имената на 
изказалите се. Той се раздава на следващото заседание.

2. Публикуването на протоколите се осъществява от Европейския парламент в 
Официален вестник на Европейските общности и от държавите от АКТБ – под формата, 
която всяка една от тях счете за подходяща.

3. Кратко резюме на разискванията, предназначено за медиите, се съставя на английски и 
френски. Този документ няма официален характер.
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Член 14

Право на изказване

1. Член на Асамблеята може да се изкаже единствено, ако е получил покана за това от 
председателстващия заседанието. Страните, изброени в резолюциите, имат право на 
отговор в рамките на отреденото време.

2. Асамблеята може да реши ограничаването на времето за изказване по предложение на 
председателстващия заседанието.

3. По отношение на представителите на Европейския парламент, времето за изказване се 
разпределя по метода на д'Ондт. 

4. Членовете на Съвета на министрите или посочените им заместници, както и 
представителите на органите, посочени в член 3, параграф 2, се изслушват по тяхна 
молба.

5. Освен в случая по параграф 6 по-долу, изказващият се може да бъде прекъснат 
единствено от председателстващият заседанието и само когато времето му за изказване е 
изтекло.

6. Ако изказващият се отклонява от темата, председателстващият го призовава да се 
придържа към нея. В случай, че изказващият се не се съобрази със забележката, 
председателстващият може да му отнеме думата за толкова време, колкото счете за 
подходящо.

Член 15

Право на глас и видове гласуване

1. Всеки член, който има право на глас, разполага с един глас, който не може да бъде 
прехвърлян.

2. Обикновено в Асамблеята се гласува с вдигане на ръка. Ако резултатът от гласуването 
с вдигане на ръка буди съмнение, гласуването се извършва чрез цветни карти или чрез 
електронната система за гласуване.

3. Тайно гласуване може да се проведе вследствие писмено искане на най-малко десетима 
членове. Такова искане трябва да се представи преди началото на гласуването

4. За да бъде прието дадено решение, то трябва да получи мнозинство от гласовете в 
Асамблеята. По искане за извършване на разделно гласуване, представено преди началото 
на гласуването от най-малко петима членове, се пристъпва към гласуване, при което 
представители на държавите от АКТБ и представители на Европейския парламент 
гласуват поотделно и в последователност. В такъв случай дадено решение се счита за 
прието единствено, ако то е получило едновременно подкрепата на мнозинството от 
гласовете на представителите на АКТБ и на представителите на Европейския парламент, 
които са участвали в гласуването. 
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5. При равенство на гласовете предложението не се приема. То може да бъде внесено 
повторно на следващото заседание на Асамблеята.

6. Ако искане в тази насока е било представено преди началото на гласуването от най-
малко петима членове, гласуването на различните части на даден параграф или изменение 
се извършва поотделно.

7. Всяко искане, внесено съгласно параграфи 3, 4 и 6 от настоящия член, принадлежи на 
своя вносител и следователно може да бъде оттеглено по всяко време преди гласуването.

Член 16

Обяснение на вот

Всеки член може да даде устно обяснение по окончателния вот в рамките на една минута 
и половина или да даде писмено обяснение, не по-дълго от 200 думи.

Член 17

Резолюции на Асамблеята

1. Асамблеята се произнася по предложенията за резолюция, включени в представените 
от постоянните комисии доклади, съгласно член 7.

2. Асамблеята се произнася също така, по целесъобразност, относно предложенията за 
резолюция по неотложни въпроси, съгласно член 7.

3. По целесъобразност, председателстващият заседанието отправя покана към 
вносителите на резолюции по сходни неотложни въпроси да изготвят компромисна 
резолюция. След разискванията, всяка компромисна резолюция, както и прилежащите 
изменения, се подлагат на гласуване от Асамблеята. Приемането на компромисна 
резолюция автоматично отменя представените по същия въпрос други резолюции.

4. Резолюциите, приети от Асамблеята, се предават на Комисията, Съвета на министрите 
и на всяка друга заинтересована страна. Комисията и Съветът на министрите докладват 
на следващата сесия на Асамблеята относно предприетите действия по приетите 
резолюции.

Член 18

Изменения

1. Изменения могат да бъдат внасяни от представител на държавите от АКТБ, 
политическа група или десетима членове. Измененията трябва да бъдат свързани с текста, 
който целят да променят, и да бъдат внесени в писмен вид. Въз основа на тези критерии 
председателят преценява тяхната допустимост.

2. Срокът за внасяне на измененията се обявява в началото на сесията.



DV\758553BG.doc 11/19

3. По време на гласуване измененията се ползват с предимство пред текста, към който се 
отнасят. 

4. В случаите, когато най-малко две изменения се отнасят към същата тема, изменението, 
което по съдържание се отклонява в по-голяма степен от обсъждания текст, се гласува 
първо. Устно внесени изменения могат да бъдат взети предвид единствено, ако коригират 
фактически или езикови грешки. Всички други устно внесени изменения зависят от 
разрешението на Асамблеята. Устно внесено изменение не се взема предвид, ако 
десетима членове се обявят против чрез изправяне.

Член 19

Въпроси с искане за писмен отговор

1. Всеки член на Асамблеята може да зададе въпроси с искане за писмен отговор към 
Съвета на министрите или Комисията.

2. Въпросите се изпращат в писмен вид до Бюрото, което, преценявайки за тяхната 
допустимост, ги изпраща на Съвета на министрите или на Комисията, според случая. Към 
Съвета на министрите или Комисията се отправя покана да отговорят в писмен вид в 
рамките на два месеца след като са получили въпроса. 

3. Въпросите, на които е даден отговор, се публикуват заедно с отговора от Европейския 
парламент в Официален вестник на Европейските общности и от държавите от АКТБ –
под формата, която всяка една от тях счете за подходяща.

4. Въпросите, на които не е даден отговор в предвидения срок, се публикуват при същите 
условия, но с бележка, че досега не са получили отговор.

Член 20

Въпроси с искане за устен отговор

1. Време за въпроси към Съвета на министрите и Комисията се състои на всяка сесия по 
начин, който да позволява двете институции да бъдат представени на най-високо 
равнище.

2. Всеки член на Асамблеята може да зададе въпроси с искане за устен отговор към 
Съвета на министрите или Комисията. В случай на въпрос, подписан от няколко члена, 
той се задава само от един от членовете.

3. Въпросите се изпращат в писмен вид до Бюрото в определените от него срокове.

4. В случай на неотложност и със съгласието на институцията, за която е предназначен 
въпросът, съпредседателите или Бюрото могат да решат вписването на въпрос в дневния 
ред, дори ако определените от Бюрото срокове са били пропуснати.

5. Съпредседателите на Асамблеята преценяват допустимостта на въпросите за устен 
отговор според приложното поле и съдържанието на Споразумението за партньорство. 
Въпросите, отнасящи се до теми, които вече са вписани в дневния ред с оглед тяхното 
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разискване, се обявяват за недопустими. Въпросите, които са обявени за допустими, се 
предават на Съвета на министрите или на Комисията. Съпредседателите решават относно 
реда на въпросите за устен отговор. Вносителят на въпроса се известява незабавно за 
тяхното решение.

6. Въпросите не могат да бъдат по-дълги от 100 думи. Те трябва да бъдат формулирани 
като въпроси, а не като изявления.

7. Асамблеята отделя не повече от два часа на сесия за разглеждане на въпросите с искане 
за устен отговор. Въпрос, останал без отговор поради липсата на време, получава писмен 
отговор, освен ако вносителят не го оттегли.

8. Въпрос получава отговор единствено, ако вносителят му присъства или е уведомил 
съпредседателите в писмен вид и преди началото на времето за въпроси за името на
заместник.

9. В случаите, когато не присъстват нито вносителят, нито заместникът, въпросът 
получава писмен отговор.

10. Към Съвета на министрите или Комисията се отправя покана да дадат кратък отговор.
Когато е отговорено на даден въпрос, вносителят му може, ако времето го позволява, да 
зададе кратък допълнителен въпрос. Председателстващият заседанието може да отхвърли 
всеки въпрос, който се отклонява от първоначалния въпрос.

11. По искане на най-малко десетима членове на Асамблеята, отговорът на Съвета на 
министрите или на Комисията може да бъде последван от разискване. Неговата 
продължителност се определя от председателстващия заседанието.

Член 21

Доклад за дейността на Съвета на министрите

Докладът за дейността на Съвета на министрите, който засяга също предприетите мерки 
вследствие на резолюциите на Асамблеята, се отпечатва и разпространява на 
официалните езици.

Член 22

Контрол относно прилагането на Споразумението за сътрудничество

Асамблеята може да реши, по предложение на Бюрото, да назначи двама съдокладчици –
един от АКТБ и един европейски – за изготвянето на доклад относно определен район 
или подрегион от АКТБ или относно всеки друг въпрос, свързан с прилагането на 
Споразумението да партньорство.

Член 23

Изказване на становище по искане на Съвета на министрите
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1. Ако Асамблеята е призована да изкаже своето становище относно решение, 
проекторешение, резолюция, препоръка или становище на Съвета на министрите, 
искането се отправя към Бюрото, което предава въпроса, придружен от препоръка, на 
Асамблеята.

2. В случай на въпрос, обявен от Съвета на министрите за неотложен, Бюрото може да 
вземе окончателното решение.

Член 24

Постоянни парламентарни комисии

1. Асамблеята сформира три постоянни парламентарни комисии, на които са възложени 
следните области в рамките на Споразумението за партньорство:

- насърчаване на демократичните процеси чрез диалог и съгласуване,
- икономически, финансови и търговски въпроси и изпълнението на Европейския фонд за 
развитие, 
- социални и екологични въпроси.

2. По подобие на общото функциониране на Асамблеята, постоянните парламентарни 
комисии са съставени от членове на Съвместната парламентарна асамблея съгласно член 
1 и действат при пълна равнопоставеност.

3. Постоянните парламентарни комисии разполагат с Правилник за дейността, приет от 
Асамблеята по предложение на Бюрото. Той е приложен към настоящия Правилник.

Член 25

Временни комисии за наблюдение

1. Бюрото може, по предложение на Асамблеята, да създаде известен брой временни 
комисии за наблюдение по определени теми, свързани със Споразумението за 
партньорство и обхванатите от него въпроси. Могат да съществуват едновременно не 
повече от две такива комисии. Комисиите за наблюдение разполагат с не повече от 
година за приключване на своята дейност.

2. Техните отговорности, състав и мандат се определят от Бюрото.

Член 26

Работни групи

1. С оглед насърчаване на по-голямото разбирателство между народите от Европейския 
съюз и държавите от АКТБ и разясняването на въпросите, свързани с развитието, на 
обществеността като цяло, Асамблеята организира редовно работни групи, както в 
Европейския съюз, така и в страните от АКТБ.

2. Работните групи са организирани под ръководството на Бюрото и позволяват, в 
частност, да бъдат поканени лица, способни да осведомят Асамблеята относно 
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политическите, икономическите, социалните и културните реалности, които тревожат 
обществото.

Член 27

Мисии и делегации

1. Бюрото може да реши изпращането на проучвателни мисии в страните от АКТБ или 
ЕС, или към международни организации, ако бюджетните ограничения го позволяват. 
Бюрото на Съвместната асамблея може също така да реши, по покана на съответните 
страни и при условие, че сигурността е гарантирана, изпращането на делегации за 
наблюдение на президентски или парламентарни избори. В рамките на тясното 
сътрудничество, предвидено в член 29, Бюрото може също така да изпрати делегации на 
заседанията на Икономическия и социален комитет и на социалните партньори, дори ако 
тези заседания не се състоят в Брюксел.

2.Съпредседателите или техните заместници могат да присъстват 
самостоятелно или съвместно на срещи на високо равнище, когато са поканени да 
участват в служебно качество от името на Съвместната парламентарна асамблея. 
Такива мисии трябва да представляват Асамблеята като цяло, а произтичащите 
от тях дейности трябва да отразяват общите интереси на АКТБ и ЕС.

Член 28

Консултации с гражданското общество

Асамблеята следи за това държавите от АКТБ и ЕС редовно да поддържат контакти и да 
се консултират с представителите на икономическите и социалните среди в АКТБ и ЕС и 
другите действащи лица на гражданското общество, така че да бъдат взети техните 
становища относно осъществяването на целите на Споразумението за партньорство. Тези 
представители на гражданското общество имат възможността да присъстват на 
регионалните и подрегионалните срещи на постоянните комисии и да участват в 
работните групи. Бюрото разглежда поотделно за всеки случаи условията, при които се 
изпращат поканите.

Член 29

Почетен председател

В изключителни случаи, по предложение на Бюрото, Асамблеята може да присъди 
званието „почетен председател” на някой от своите бивши съпредседатели. Това отличие 
засвидетелства благодарността на Асамблеята към съответното лице за огромните му 
заслуги към нейната кауза по време на неговия мандат.

Член 30

Секретариат
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Генералният секретар на Европейския парламент и генералният секретар на Секретариата 
на АКТБ вземат всички необходими мерки, за да подпомагат Асамблеята и да осигурят 
безпрепятственото провеждане на нейните дейности. Те отговарят пред Бюрото на 
Асамблеята.

Член 31

Финансов правилник

Асамблеята приема своя Финансов правилник въз основа предложенията на Бюрото.

Член 32

Тълкуване на Правилника

Председателстващият заседанието или, по негово искане, Бюрото решава по въпросите, 
свързани с тълкуването на Правилника за дейността.

Член 33

Процедурни въпроси или предложения

1. Всеки член може да зададе процедурен въпрос или да направи процедурно 
предложение. В такъв случай приоритетно му се дава думата. Той разполага с не повече 
от две минути, за да изложи мотивите на своя процедурен въпрос или предложение.

2. Ако даден член поиска да възрази на изложените мотиви, председателстващият 
заседанието му дава думата за не повече от две минути.

3. По тази точка не се разрешават следващи изказвания.

4. Председателстващият заседанието оповестява своето решение по изказването, свързано 
с процедурния въпрос или процедурното предложение. Той може да се допита 
предварително до Бюрото.

Член 34

Редактиране на Правилника

1. Всяка промяна на Правилника се решава от Асамблеята въз основа предложенията на 
Бюрото и след консултация с комисията по външни работи.

2. Предложените промени се считат за приети единствено, ако получат мнозинството от 
гласовете във всяка една от двете групи на Асамблеята.

3. Освен ако не е предвидено друго в момента на гласуването, промените в настоящия 
Правилник влизат в сила от първия ден на сесията, която следва приемането им.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Компетенции, отговорности, състав и процедури на постоянните 
комисии

Член 1

Съществуват три постоянни парламентарни комисии, които разполагат със следните 
компетенции и отговорности:

І. КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Тази комисия е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1. политическия диалог (член 8 от Споразумението за партньорство между държавите 
от АКТБ и ЕС), развитието и институционалните въпроси;

2. зачитането и насърчаването на правата на човека, демокрацията и доброто 
управление (член 9 от Споразумението за партньорство между държавите от АКТБ и 
ЕС);

3. политиките за изграждане на мир, предотвратяване и решаване на конфликти (член 
11 от Споразумението за партньорство между държавите от АКТБ и ЕС);

4. въпросът за миграцията (член 13 от Споразумението за партньорство между 
държавите от АКТБ и ЕС);

5. връзките на Асамблеята със съответните международни организации.

Комисията координира дейността на проучвателните мисии, включително мисиите за 
наблюдение на избори, съгласно член 28 от Правилника за дейността на Асамблеята.

ІІ. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИ И ТЪРГОВИЯ

Тази комисия е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1. икономическото развитие и търговското сътрудничество, както и засилването на 
капацитета за развитие и партньорство;

2. макроикономическите и структурните реформи, развитието на икономическия сектор 
и туризма (членове 22 до 24 от Споразумението за партньорство между държавите от 
АКТБ и ЕС);

3. новите търговски споразумения АКТБ-ЕС, достъпът до пазарите и постепенната 
интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика (членове 34 до 37 от 
Споразумението за партньорство между държавите от АКТБ и ЕС);

4. търговията и трудовите стандарти (член 50 от Споразумението за партньорство 
между държавите от АКТБ и ЕС);

5. развитието на селските райони, рибното стопанство и безопасността на храните 
(членове 53 и 54 от Споразумението за партньорство между държавите от АКТБ и 
ЕС);

6. всички въпроси, свързани със сътрудничеството за финансиране на развитието, 
включително проследяването на изпълнението на Европейския фонд за развитие.
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III. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ОКОЛНА СРЕДА

Тази комисия е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1. социално развитие и развитие на човека;

2. социалните инфраструктури и услуги, включително въпросите на здравеопазването и 
образованието (член 25 от Споразумението за партньорство между държавите от 
АКТБ и ЕС);

3. младежта и културата (членове 26 и 27 от Споразумението за партньорство между 
държавите от АКТБ и ЕС);

4. равенството между половете (член 31 от Споразумението за партньорство между 
държавите от АКТБ и ЕС);

5. околната среда и природните ресурси (член 32 от Споразумението за партньорство 
между държавите от АКТБ и ЕС).

Член 2

1. Всеки член на Асамблеята има право на членство в една от постоянните комисии.

2. Комисиите се състоят от 52-ма членове, разпределени по равно между Европейския 
парламент, от една страна, и парламентаристите, представляващи страните от АКТБ, 
от друга страна. Ако броят на страните от АКТБ нарасне, броят на членовете на 
постоянните комисии нараства пропорционално.

3. Членовете могат също така да присъстват на заседанията на останалите комисии с 
консултативни функции или ако предметът на разискванията е свързан с техните 
страни или регион, ако бъдат поканени от Бюрото на съответната комисия.

4. Участието на представители, които не членуват в нито един парламент, се разрешава 
единствено, ако разискванията се отнасят до тяхната страна; те обаче нямат право на 
глас.

5. Всички заседания са публични, освен ако дадена комисия не реши противното.

Член 3

1. Съставът на комисиите отразява, в рамките на възможното, състава на Асамблеята.

2. Комисиите избират сред своите членове Бюро на комисията, което е с мандат от една 
година.

3. Бюрото на комисията се състои от двама съпредседатели (по един представител на 
Европейския парламент и на страните от АКТБ) и четирима съ-заместник-
председатели (двама представители на страните от АКТБ и двама представители на 
Европейския парламент).
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4. Председателството на комисиите се осигурява съвместно от един член на 
Европейския парламент и от един член на парламент на страна от АКТБ.

5. Комисиите могат да назначават докладчици за разглеждането на специфични 
въпроси, свързани с техните компетенции, и да подготвят доклади, които се предават 
на Асамблеята след разрешение на Бюрото, съгласно член 2 от Правилника. 

Предложенията за резолюция, съдържащи се в докладите, могат да бъдат допълнени 
от изложение на мотивите, чиято дължина не надхвърля четири страници.

6. Постоянните комисии могат да разгледат други точки от дневния ред без доклад и да 
уведомят в писмен вид Бюрото за това, че въпросните точки са били разгледани. 

7. Комисиите допринасят също така за диалога с действащи лица извън държавните 
структури съгласно член 17, параграф 3 от Споразумението за партньорство, 
включително чрез изслушвания.

8. Комисиите се отчитат за своята дейност пред Асамблеята.

Член 4

1. Комисиите се събират по покана на своите съпредседатели и не повече от четири 
пъти годишно, като две от заседанията се състоят по време на сесията на Асамблеята.

2. Всеки член може да внесе изменения за разглеждане в Комисия. по отношение на 
следваните процедури, членове 3 (присъствие на други институции), 4 
(наблюдатели), 8 (кворум), 9 (председателство на заседанията), 15 (право на глас и 
видове гласуване) и 28 (консултации с гражданското общество) от Правилника за 
дейността на Асамблеята се прилагат с необходимите изменения към заседанията на 
комисиите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Дължина на текстовете

Следните ограничения са в сила за текстовете, внесени за превод и 
възпроизвеждане:

 Изложение на мотивите, подготвителни работни документи и отчети от 
проучвателните мисии: 6 страници

 Предложения за резолюции, съдържащи се в докладите и неотложните въпроси: 
4 страници, включително съображенията, но без позоваванията в преамбюла на 
акта

Под страница се разбира текст от 1500 печатни символа, без интервал.

Настоящото приложение може да бъде променено с обикновено решение на Бюрото.


