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DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLINGS FORRETNINGSORDEN

Artikel 1

Den Blandede Parlamentariske Forsamling

1. Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU oprettes i henhold til artikel 17 i 
partnerskabsaftalen mellem gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den 
ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side.

2. Den Blandede Parlamentariske Forsamling består af lige mange EU-repræsentanter og 
AVS-repræsentanter. Medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling er 
medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og parlamentsmedlemmer eller 
subsidiært repræsentanter udpeget af hver AVS-stats parlament på den anden side. 
Findes der ikke noget parlament, skal deltagelsen uden stemmeret af en repræsentant fra 
den berørte AVS-stat på forhånd godkendes af Den Blandede Parlamentariske 
Forsamling.

3. Forsamlingens medlemmers mandater attesteres i en skrivelse om deres udnævnelse, for 
AVS-repræsentanternes vedkommende fra de kompetente myndigheder i deres 
respektive stater, og for så vidt angår repræsentanterne for Europa-Parlamentet fra 
Europa-Parlamentets formand.

Artikel 2

Forsamlingens Præsidium

1. Forsamlingen vælger fra sin midte et Præsidium for 1 år ad gangen.

2. Præsidiet består af 2 ligeberettigede formænd og 24 næstformænd. Den ene halvdel af 
Præsidiets medlemmer udpeges af repræsentanterne for AVS-staterne, den anden af 
repræsentanterne for Europa-Parlamentet i overensstemmelse med en procedure, der 
fastlægges af de to parter hver især.

3. Præsidiet forbereder arbejdet i Forsamlingen, følger Forsamlingens arbejde og 
beslutninger op og etablerer alle nødvendige kontakter med AVS-EU-Ministerrådet, i 
det følgende kaldt "Ministerrådet", og AVS-EU-Ambassadørudvalget.

4. Præsidiet er ansvarligt for samordningen af Forsamlingens arbejde.

5. Præsidiet træder sammen på formændenes initiativ mindst to gange om året, normalt 
forud for plenarmøderne i Forsamlingen.
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6. Præsidiet forelægger Forsamlingen dagsordenen for forhandlingerne. Det skal sørge for, 
i det omfang det er muligt, at halvdelen af de punkter, der er opført på dagsordenen, 
vedrører spørgsmål af fælles interesse. Det kan foreslå en begrænsning af taletiden 
under forhandlingerne.

7. Præsidiet er ansvarligt for de stående udvalgs sammensætning og beføjelser.

8. Præsidiet giver tilladelse til betænkninger og beslutningsforslag fra de stående udvalg.

9. Præsidiet kan ligeledes henvise spørgsmål til behandling i de stående udvalg, som 
herefter kan anmode om at udarbejde en betænkning om et særligt emne.

10. Præsidiet er ansvarligt for at overvåge opfølgningen af Forsamlingens beslutninger og 
afgørelser. Hvad angår beslutninger, der er foreslået af et stående parlamentarisk 
udvalg, kan Præsidiet overdrage ansvaret for overvågning af opfølgningen til det 
stående parlamentariske udvalgs formand eller ordfører.

11. Præsidiets møder er ikke offentlige.

Artikel 3

Andre institutioners tilstedeværelse

1. Ministerrådet deltager i Forsamlingens plenarmøder.

2. AVS-Ministerrådet, AVS-Ambassadørudvalget samt Rådet for Den Europæiske Union 
og Europa-Kommissionen kan efter indbydelse fra Præsidiet deltage i Forsamlingens 
plenarmøder.

Artikel 4

Observatører

1. Tiltræder en ny stat partnerskabsaftalen, kan en repræsentant for denne stat være til 
stede under Forsamlingens plenarmøder som observatør, indtil den pågældende stat har 
ratificeret aftalen. De stater, der er medlemmer af AVS-gruppen, kan deltage i 
Forsamlingen som observatører.

2. Regionale økonomiske grupperinger blandt AVS-staterne, Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i AVS/EU-staterne og andre af 
civilsamfundets aktører har ret til at sende observatører til Forsamlingens plenarmøder. 
Disse udsendinge har ligeledes ret til at deltage i de stående udvalgs møder og i Den 
Blandede Parlamentariske Forsamlings regionale og subregionale møder.
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Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet (TCL) og Centret for 
Virksomhedsudvikling (CVU) har ret til at deltage i Forsamlingens plenarmøder.

3. Formanden kan med Præsidiets godkendelse indbyde andre organisationer eller 
personer til at være til stede under Forsamlingens plenarmøder, i de stående udvalgs 
møder og i regionale og subregionale møder som observatører.

4. Observatører har ikke stemmeret. De kan med Forsamlingens godkendelse tage ordet.

Artikel 5

Forsamlingens plenarmøder

1. Forsamlingen afholder to plenarmøder om året efter indkaldelse fra sine formænd; de 
afholdes skiftevis i en AVS-stat og i en af Fællesskabets medlemsstater.

2. Ved fastlæggelse af mødestedet skal der sikres rotation mellem AVS-statsgrupperne og 
mellem Fællesskabets medlemsstater.

3. Forsamlingen kan efter anmodning fra Præsidiet eller Ministerrådet indkaldes af sine 
formænd til et ekstraordinært plenarmøde.

Artikel 6

Regionale og subregionale møder i Forsamlingen

1. Ifølge artikel 17, stk. 3, i partnerskabsaftalen kan Den Blandede Parlamentariske 
Forsamling afholde regionale eller subregionale møder. Der træffes afgørelse om disse 
møder på grundlag af en anmodning fra Præsidiet eller de pågældende regioner.

2. I forbindelse med Den Blandede Parlamentariske Forsamlings forretningsorden dækker 
udtrykkene "region" og "subregion" enheder, der defineres af AVS-staternes nationale 
parlamenter. Enhver således defineret enhed skal godkendes endeligt af Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling.

3. En repræsentant fra hver AVS-stat i regionen eller subregionen og et tilsvarende antal 
medlemmer af Europa-Parlamentet deltager i disse møder.

4. Forsamlingen holder højst to regionale eller subregionale møder om året.

5. Præsidiet træffer alle afgørelser vedrørende afholdelsen af disse møder.



6/20 DV\758553DA.doc

DA

Artikel 7

Dagsorden

1. Præsidiet udarbejder forslag til dagsordenen for plenarmødet. Formændene forelægger 
Forsamlingen dette forslag til godkendelse. Emnerne vedrører spørgsmål i forbindelse 
med udviklingssamarbejdet mellem EU og AVS-staterne i henhold til 
partnerskabsaftalen.

Forslaget til dagsorden for hvert plenarmøde omfatter to emnegrupper:

i) betænkninger forelagt af de stående udvalg. Disse er begrænset til tre pr. 
plenarmøde. Den maksimale længde af betænkningernes beslutningsforslag er 
fastsat i bilag II til denne forretningsorden.

ii) uopsættelige spørgsmål foreslået af et stående udvalg eller forelagt af Præsidiet 
selv. Uopsættelige spørgsmål kan kun undtagelsesvis opføres på dagsordenen, og 
der kan højst behandles to pr. plenarmøde.

2. En repræsentant for AVS-staterne, en politisk gruppe eller 10 medlemmer kan 
fremsætte et forslag til beslutning vedrørende uopsættelige spørgsmål. Forslag til 
beslutning skal dog være begrænset til de uopsættelige spørgsmål, der er opført på 
dagsordenen for samlingen, og må ikke være længere end den maksimale tekstlængde, 
der er fastsat i bilag II til denne forretningsorden. Forslag til beslutning skal indgives 
fire uger inden åbningen af det plenarmøde, hvor de skal behandles og sættes under 
afstemning.

3. Forslag til beslutning om uopsættelige spørgsmål forelægges for Præsidiet. Præsidiet 
kontrollerer, at hvert beslutningsforslag opfylder betingelserne i ovenstående stykke, er 
opført på dagsordenen og foreligger på engelsk og fransk. Præsidiets forslag forelægges 
til godkendelse i Forsamlingen.

4. Præsidiet sender beslutningsforslagene om uopsættelige spørgsmål til det kompetente 
udvalg til orientering.

Artikel 8

Beslutningsdygtighed

1. Forsamlingen er beslutningsdygtig, når en tredjedel af såvel AVS-repræsentanterne som 
repræsentanterne for Europa-Parlamentet er til stede.

2. Alle afstemninger er gyldige uanset antallet af deltagere i afstemningen, medmindre 
mødeformanden efter forudgående anmodning fra mindst ti medlemmer inden 
afstemningens begyndelse fastslår, at Forsamlingen ikke er beslutningsdygtig. Hvis 



DV\758553DA.doc 7/20

DA

Forsamlingen ikke er beslutningsdygtig, sættes afstemningen på dagsordenen for næste 
møde.

Artikel 9

Forsæde under møderne

1. Formændene træffer indbyrdes aftale om, hvem af dem der skal føre forsædet under 
hvert af Forsamlingens møder.

2. Mødeformanden åbner, afbryder og hæver møderne i Forsamlingen. Han påser 
overholdelsen af forretningsordenen, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne 
ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, lader afstemninger foretage og bekendtgør 
afstemningernes udfald.

3. Mødeformanden må under forhandlingerne kun tage ordet for at gøre rede for sagens 
stade eller for at føre forhandlingen tilbage til sagen. Vil mødeformanden deltage i 
forhandlingerne, må han vige formandssædet.

4. De to formænd kan begge lade sig repræsentere af en næstformand i forsædet i 
Forsamlingen.

Artikel 10

Fordeling af pladserne

Medlemmerne placeres i alfabetisk rækkefølge. Denne rækkefølge bestemmes, for så vidt 
angår repræsentanterne for Europa-Parlamentet, af deres efternavn, og for så vidt angår AVS-
repræsentanterne, af deres efternavn og af navnet på deres land.

Artikel 11

Officielle sprog

1. Forsamlingens officielle sprog er: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, 
italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk,
slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

2. De akter, der er vedtaget af Forsamlingen, offentliggøres på de officielle sprog. De 
forberedende dokumenter og arbejdsdokumenterne offentliggøres i det mindste på 
engelsk og fransk.
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3. Præsidiet kan træffe afgørelse om, hvor mange sprog der skal tolkes til under 
Forsamlingens plenarmøder uden for Europa-Parlamentets sædvanlige arbejdssteder.

Artikel 12

Forhandlingernes offentlighed

Forsamlingens plenarmøder er offentlige, medmindre den træffer anden bestemmelse.

Artikel 13

Protokol og mødereferat til pressen

1. Protokollen for hvert møde indeholder Forsamlingens vedtagelser og navnene på 
talerne. Den omdeles på det følgende møde.

2. Protokollen offentliggøres af Europa-Parlamentet i Den Europæiske Unions Tidende og 
af AVS-staterne på den måde, som hver stat finder egnet.

3. Der udarbejdes et referat af forhandlingerne på engelsk og fransk til pressen. Dette 
referat er ikke et officielt dokument.

Artikel 14

Taleret

1. Intet medlem af Forsamlingen kan tage ordet uden mødeformandens tilladelse. De 
lande, som nævnes i beslutningerne, har ret til at svare inden for den taletid, der er 
tildelt dem.

2. Efter forslag fra mødeformanden kan Forsamlingen vedtage at begrænse taletiden.

3. Taletiden for EP-medlemmer tildeles efter d’Hondt-systemet.

4. Medlemmerne af Ministerrådet eller disses udpegede repræsentanter samt 
repræsentanter for de i artikel 3, stk. 2, omtalte institutioner får ordet efter anmodning 
herom.

5. Bortset fra det i stk. 6 nedenfor nævnte tilfælde kan en taler kun afbrydes af 
mødeformanden, og kun hvis taletiden er overskredet.

6. Hvis en taler fjerner sig fra emnet, kalder formanden denne til orden. Fortsætter taleren 
på samme måde, kan formanden fratage denne ordet i et tidsrum, han finder passende.
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Artikel 15

Stemmeret og afstemningsregler

1. Hvert medlem, der har stemmeret, har én stemme; denne stemme kan ikke overdrages.

2. Forsamlingen foretager normalt afstemning ved håndsoprækning. Hvis udfaldet af 
afstemningen ved håndsoprækning er tvivlsomt, stemmes der ved anvendelse af 
farvekort eller ved elektronisk afstemning.

3. Afstemningen i Forsamlingen er hemmelig, hvis mindst ti medlemmer skriftligt har 
indgivet en anmodning herom, inden afstemningen begynder.

4. Til vedtagelse af en afgørelse kræves et flertal i Forsamlingen. Hvis mindst fem 
medlemmer forud for afstemningen fremsætter anmodning om adskilt afstemning, 
foregår afstemningen ved, at repræsentanterne for AVS-staterne og repræsentanterne for 
Europa-Parlamentet stemmer hver for sig og skiftevis. For at en afgørelse i et sådant 
tilfælde kan betragtes som vedtaget, kræves et flertal blandt såvel de repræsentanter for 
AVS-staterne som de repræsentanter for Europa-Parlamentet, der deltager i 
afstemningen.

5. I tilfælde af stemmelighed er forslaget ikke vedtaget. Det kan sættes til forhandling igen 
under Forsamlingens næste plenarmøde.

6. Forsamlingen stemmer om enkeltdele af teksten til et afsnit eller et ændringsforslag, 
hvis mindst fem medlemmer har fremsat anmodning herom forud for afstemningen.

7. Enhver anmodning, der indgives i henhold til denne artikels stk. 3, 4 og 6, tilhører 
medlemmet og kan tages tilbage på et hvilket som helst tidspunkt forud for 
afstemningen.

Artikel 16

Stemmeforklaringer

Ethvert medlem kan i forbindelse med den endelige afstemning afgive en mundtlig 
stemmeforklaring af højst halvandet minuts varighed, eller en skriftlig stemmeforklaring på 
maksimalt 200 ord.

Artikel 17

Forsamlingens beslutninger

1. Forsamlingen udtaler sig om de forslag til beslutning der indgår i de betænkninger, som 
er forelagt af de stående udvalg, jf. artikel 7.
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2. Forsamlingen udtaler sig ligeledes i givet fald om forslag til beslutning om uopsættelige 
spørgsmål, jf. artikel 7.

3. Mødeformanden opfordrer i givet fald de medlemmer, som har fremsat 
beslutningsforslag om samme emne, til at udarbejde et kompromisbeslutningsforslag. 
Hvert kompromisbeslutningsforslag samt ændringsforslag hertil sættes til afstemning i 
Forsamlingen efter forhandlingen. Så snart et kompromisbeslutningsforslag er vedtaget, 
bortfalder alle de øvrige beslutningsforslag om samme emne.

4. Beslutninger vedtaget af Forsamlingen sendes til Kommissionen og Ministerrådet samt 
til alle andre interesserede parter. Kommissionen og Ministerrådet aflægger på 
Forsamlingens følgende plenarmøde beretning om opfølgningen af de vedtagne 
beslutninger.

Artikel 18

Ændringsforslag

1. En AVS-repræsentant, der har stemmeret, en politisk gruppe eller ti medlemmer kan 
stille ændringsforslag. Ændringsforslag skal vedrøre den tekst, der foreslås ændret, og 
skal forelægges skriftligt. Formanden afgør på grundlag af disse kriterier, om de kan 
antages.

2. Fristen for indgivelse af ændringsforslag oplyses ved plenarmødets åbning.

3. Når der foretages afstemning, har ændringsforslagene fortrinsret i forhold til den tekst, 
som de henviser til.

4. Hvis to eller flere ændringsforslag vedrører samme emne, stemmes der først om de 
forslag, der indholdsmæssigt afviger mest fra den behandlede tekst. Kun de mundtlige 
ændringsforslag, som retter materielle eller sproglige fejl, kan tages i betragtning. Alle 
andre mundtlige ændringsforslag vurderes af Forsamlingen. Et ændringsforslag tages 
ikke i betragtning, hvis ti medlemmer er imod.

Artikel 19

Forespørgsler til skriftlig besvarelse

1. Ethvert medlem af Forsamlingen kan stille forespørgsler til Ministerrådet eller 
Kommissionen til skriftlig besvarelse.

2. Forespørgslerne indgives skriftligt til Præsidiet, der træffer afgørelse om, hvorvidt de er 
antagelige og, dersom dette er tilfældet, videresender dem til Ministerrådet eller 
Kommissionen. Ministerrådet eller Kommissionen opfordres til at svare skriftligt inden 
for en frist på to måneder efter meddelelsen af forespørgslen.
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3. Forespørgslerne med besvarelser offentliggøres af Europa-Parlamentet i Den 
Europæiske Unions Tidende og af AVS-staterne på den måde, som hver stat finder 
egnet.

4. Ubesvarede forespørgsler offentliggøres på samme måde efter udløbet af den fastsatte 
frist med angivelse af, at de endnu ikke er besvaret.

Artikel 20

Forespørgsler til mundtlig besvarelse

1. Under hvert plenarmøde er der spørgetid til Ministerrådet og Kommissionen på 
tidspunkter, som Præsidiet kan vedtage med henblik på at sikre, at begge institutioner er 
repræsenteret på højeste niveau.

2. Ethvert medlem af Forsamlingen kan stille en forespørgsel til Ministerrådet og til 
Kommissionen med anmodning om mundtlig besvarelse. Forespørgsler, som er 
underskrevet af flere medlemmer, stilles af ét medlem.

3. Forespørgslerne indgives skriftligt til Præsidiet inden for den frist, dette har fastsat.

4. I uopsættelige tilfælde og med samtykke fra den institution, forespørgslen er rettet til, 
kan formændene eller Præsidiet træffe afgørelse om at optage en forespørgsel på 
dagsordenen efter udløbet af den frist, Præsidiet har fastsat.

5. Formændene for Forsamlingen afgør, om de mundtlige forespørgsler kan stilles, hvilket 
bestemmes af partnerskabsaftalens rammer og indhold. Der kan ikke stilles 
forespørgsler i tilknytning til spørgsmål, som allerede er opført på dagsordenen til 
drøftelse. De forespørgsler, som kan stilles, meddeles til Ministerrådet eller 
Kommissionen. Formændene fastsætter rækkefølgen for behandlingen af mundtlige
forespørgsler. Denne afgørelse meddeles straks spørgeren.

6. Forespørgslen må højst være på 100 ord. Den skal have form som en forespørgsel og 
ikke som en erklæring.

7. Forsamlingen afsætter under hvert plenarmøde højst to timer til behandling af mundtlige 
forespørgsler. Forespørgsler, der ikke er blevet besvaret på grund af tidsmangel, 
besvares skriftligt, medmindre spørgeren tager sin forespørgsel tilbage.

8. En forespørgsel kan kun besvares, hvis spørgeren er til stede, eller skriftligt, inden 
spørgetidens begyndelse, har meddelt formændene navnet på sin stedfortræder.

9. Er hverken spørgeren eller stedfortræderen til stede, besvares forespørgslen skriftligt.

10. Ministerrådet eller Kommissionen opfordres til at give et kort svar. Når en forespørgsel 
er besvaret, kan forespørgeren stille et kort tillægsspørgsmål, hvis tiden tillader det. 
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Mødeformanden kan afvise ethvert spørgsmål, som ikke har nogen forbindelse med den 
oprindelige forespørgsel.

11. Hvis mindst ti medlemmer af Forsamlingen anmoder derom, kan Ministerrådet eller 
Kommissionens besvarelse efterfølges af en forhandling. Varigheden af denne 
forhandling fastsættes af mødeformanden.

Artikel 21

Beretning fra Ministerrådet om dets virksomhed

Beretningen fra Ministerrådet om dets virksomhed, der også skal omhandle de 
foranstaltninger, der er truffet på grundlag af beslutninger fra Forsamlingen, trykkes på de 
officielle sprog og omdeles. 

Artikel 22

Kontrol med partnerskabsaftalens gennemførelse

På forslag af Præsidiet kan Forsamlingen udpege en AVS-ordfører og en europæisk ordfører, 
der sammen får til opgave at udarbejde en betænkning om en bestemt region eller subregion 
eller om andre anliggender vedrørende partnerskabsaftalens gennemførelse.

Artikel 23

Anmodning om udtalelse fremsat af Ministerrådet

1. Hvis Forsamlingen anmodes om at udtale sig om en afgørelse eller et udkast til 
afgørelse, resolution, henstilling eller udtalelse fra Ministerrådet, fremsendes 
anmodningen til Præsidiet, der forelægger spørgsmålet for Forsamlingen med en 
henstilling.

2. Erklærer Ministerrådet sagen for uopsættelig, kan Præsidiet træffe endelig bestemmelse.

Artikel 24

Stående parlamentariske udvalg

1. Forsamlingen nedsætter tre stående parlamentariske udvalg, som i forbindelse med 
gennemførelsen af partnerskabsaftalen på følgende områder skal:
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- fremme den demokratiske proces gennem dialog og konsultation

- behandle økonomiske og finansielle spørgsmål, handelsspørgsmål og 
gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfond

- behandle sociale og miljømæssige spørgsmål.

2. Som det gælder for Forsamlingen generelt, sammensættes de stående parlamentariske 
udvalg af medlemmer af Den Blandede Parlamentariske Forsamling, jf. artikel 1, og 
fungerer strengt paritetisk.

3. De stående parlamentariske udvalg har en forretningsorden, som vedtages af 
Forsamlingen efter forslag fra Præsidiet. Den er vedføjet som bilag til denne 
forretningsorden.

Artikel 25

Midlertidige opfølgningsudvalg

1. Præsidiet kan på forslag af Forsamlingen nedsætte midlertidige opfølgningsudvalg om 
bestemte emner vedrørende partnerskabsaftalen eller spørgsmål, der omfattes af 
partnerskabsaftalen. Højst to udvalg af denne art kan være virksomme på samme tid. 
Opfølgningsudvalg skal færdiggøre deres arbejde inden for et år.

2. Præsidiet fastsætter disse udvalgs opgaver, sammensætning og mandat.

Artikel 26

Workshopper

1. For at "befordre en større forståelse mellem befolkningerne i Den Europæiske Union og 
AVS-staterne og skabe større bevidsthed om udviklingsspørgsmål", afholder 
Forsamlingen regelmæssigt workshopper både i Den Europæiske Union og i AVS-
staterne.

2. Præsidiet har ansvaret for tilrettelæggelsen af disse workshopper, hvor der navnlig er 
mulighed for at indbyde personer, som kan give Forsamlingen oplysninger om 
kulturelle, økonomiske, politiske og sociale forhold af interesse.
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Artikel 27

Missioner og delegationsrejser

1. Præsidiet kan inden for de budgetmæssige rammer træffe afgørelse om at gennemføre 
undersøgelsesrejser til AVS- eller EU-lande eller til internationale organisationer. 
Præsidiet eller Den Paritetiske Forsamling kan ligeledes træffe afgørelse om at sende 
delegationer som observatører ved præsident- eller parlamentsvalg efter indbydelse fra 
det pågældende land, så længe der ikke er nogen sikkerhedsrisiko. Desuden kan 
Præsidiet, i overensstemmelse med det i artikel 29 fastlagte princip om et tæt 
samarbejde, sende delegationer til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og 
arbejdsmarkedsparternes møder, også selv om disse møder ikke finder sted i Bruxelles.

2. Formændene eller næstformændene kan deltage i møder på højt plan, når de indbydes i 
deres officielle egenskab, enten alene eller sammen, på vegne af Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling. På sådanne rejser skal de repræsentere Forsamlingen som 
helhed, og de pågældende aktiviteter skal afspejle fælles AVS-EU-interesser.

Artikel 28

Samråd med civilsamfundet

Forsamlingen sørger for regelmæssige kontakter og samråd mellem repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter i AVS/EU-staterne og andre af civilsamfundets aktører for at høre 
disses mening om virkeliggørelsen af partnerskabsaftalens mål. Disse repræsentanter for 
civilsamfundet har mulighed for at overvære de regionale eller subregionale møder og de 
stående udvalgs møder og for at deltage i workshopper. Præsidiet fastsætter i hvert enkelt 
tilfælde, hvordan indbydelserne skal fremsendes.

Artikel 29

Æresformand

På forslag af Præsidiet kan Forsamlingen undtagelsesvis tildele en af sine tidligere formænd 
titlen æresformand. Denne hædersbevisning er udtryk for Forsamlingens anerkendelse af de 
betydelige tjenester, den pågældende har ydet i løbet af sit mandat i Den Paritetiske 
Forsamlings interesse.
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Artikel 30

Sekretariatet

Generalsekretæren for Europa-Parlamentet og generalsekretæren for AVS-
Generalsekretariatet træffer alle de dispositioner, der er nødvendige for at bistå Forsamlingen 
og for at sikre en gnidningsløs arbejdsgang. De er ansvarlige over for Forsamlingens 
Præsidium.

Artikel 31

Finansforordning

Forsamlingen vedtager sin finansforordning på grundlag af forslag fra Præsidiet.

Artikel 32

Fortolkning af forretningsordenen

Mødeformanden - eller på dennes begæring Præsidiet - træffer afgørelse om spørgsmål i 
forbindelse med fortolkningen af forretningsordenen.

Artikel 33

Indlæg til forretningsordenen

1. Et medlem kan fremsætte en bemærkning eller et indlæg til forretningsordenen. 
Sådanne indlæg har forrang. Medlemmet råder over en taletid på højst 2 minutter til 
begrundelse for bemærkningen eller indlægget.

2. Efter ønske giver mødeformanden ordet i højst 2 minutter til en taler, der vil imødegå 
denne bemærkning.

3. Andre talere vil ikke kunne få ordet til dette punkt.

4. Mødeformanden meddeler sin afgørelse om indlægget til forretningsordenen. Forud for 
denne kan han forelægge spørgsmålet for Præsidiet.
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Artikel 34

Ændring af forretningsordenen

1. Forsamlingen træffer afgørelse om enhver ændring af forretningsordenen på grundlag af 
forslag fra Præsidiet og efter høring af Udvalget om Politiske Spørgsmål.

2. Forslag om ændringer kan kun vedtages, hvis et flertal af medlemmerne i hver gruppe af 
repræsentanter stemmer for dem.

3. Medmindre der fastsættes andet i forbindelse med afstemningen, træder ændringerne af 
denne forretningsorden i kraft den første dag i det plenarmøde, der følger efter deres 
vedtagelse.
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BILAG I: De stående parlamentariske udvalgs beføjelser, ansvarsområder, 
sammensætning og procedurer

Artikel 1

Der nedsættes tre stående parlamentariske udvalg med følgende beføjelser og 
ansvarsområder:

I. UDVALGET OM POLITISKE SPØRGSMÅL

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. den politiske dialog (artikel 8 i partnerskabsaftalen AVS-EU), den institutionelle 
udvikling og institutionelle spørgsmål;

2. respekt for og fremme af menneskerettighederne, demokratiet og en god 
regeringsførelse (artikel 9 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

3. fredskonsolidering samt forebyggelse og løsning af konflikter (artikel 11 i 
partnerskabsaftalen AVS-EU);

4. migration (artikel 13 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

5. Forsamlingens forbindelser med relevante internationale organisationer.

Udvalget koordinerer arbejdet med informations- og undersøgelsesrejser, også i forbindelse 
med rejser for valgobservatører, i overensstemmelse med artikel 28 i Forsamlingens 
forretningsorden.

II. UDVALGET OM ØKONOMISK UDVIKLING, FINANSER OG HANDEL

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. økonomisk udvikling og handelssamarbejde samt kapacitetsopbygning til udvikling og 
partnerskab;

2. makroøkonomiske og strukturelle reformer, udvikling af de økonomiske sektorer og 
turisme (artikel 22-24 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

3. nye handelsaftaler AVS-EU, adgang til markedet og gradvis integration af AVS-staterne 
i verdensøkonomien (artikel 34-37 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

4. handel og arbejdsstandarder (artikel 50 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

5. udvikling af landområder, fiskeri og fødevaresikkerhed (artikel 53 og 54 i 
partnerskabsaftalen AVS-EU);
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6. alle spørgsmål vedrørende samarbejde med henblik på udviklingsfinansiering, herunder 
opfølgning af gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfond.

III. UDVALGET OM SOCIALE ANLIGGENDER OG MILJØ

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. social og menneskelig udvikling;

2. sociale infrastrukturer og tjenesteydelser, herunder sundheds- og uddannelsesspørgsmål 
(artikel 25 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

3. ungdomsanliggender og kulturel udvikling (artikel 26 og 27 i partnerskabsaftalen AVS-
EU);

4. kønsaspektet (artikel 31 i partnerskabsaftalen AVS-EU);

5. miljø og naturressourcer (artikel 32 i partnerskabsaftalen AVS-EU).

Artikel 2

1. Hvert medlem af Forsamlingen har ret til at være medlem af et af de stående udvalg.

2. Hvert af udvalgene har 52 medlemmer, og de består af lige mange medlemmer af 
Europa-Parlamentet på den ene side og parlamentsmedlemmer, der repræsenterer AVS-
staterne, på den anden side. Hvis antallet af AVS-stater øges, øges antallet af 
medlemmer i de stående udvalg tilsvarende.

3. Medlemmerne kan efter indbydelse fra udvalgets formandskab deltage i møder i udvalg, 
de ikke er medlemmer af, i rådgivende øjemed eller hvis drøftelsen vedrører deres land 
eller region.

4. Deltagelsen af repræsentanter, der ikke er medlemmer af et parlament, er kun tilladt, 
hvis drøftelsen vedrører deres land; de har imidlertid ikke stemmeret.

5. Medmindre udvalget træffer anden afgørelse er alle møder offentlige.

Artikel 3

1. Udvalgenes sammensætning afspejler så vidt muligt Forsamlingens.

2. Udvalgene vælger et udvalgsformandskab for et år ad gangen.
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3. Udvalgets formandskab består af to formænd (en repræsentant for Europa-Parlamentet 
og en repræsentant for AVS-staterne) og fire næstformænd (to repræsentanter for AVS-
staterne og to repræsentanter for Europa-Parlamentet).

4. Udvalgene ledes i fællesskab af et medlem af Europa-Parlamentet og et 
parlamentsmedlem fra en AVS-stat.

5. Med Præsidiets tilladelse, jf. forretningsordenens artikel 2, kan udvalgene udpege 
ordførere til behandling af specifikke spørgsmål under deres kompetenceområde og til 
udarbejdelse af betænkninger, som skal forelægges for Forsamlingen.

Beslutningsforslag i betænkninger kan ledsages af en begrundelse på ikke over fire 
sider.

6. De stående udvalg kan drøfte andre spørgsmål på dagsordenen uden betænkning og 
skriftligt meddele Præsidiet, at de nævnte spørgsmål blev drøftet.

7. Udvalgene bidrager ligeledes til dialogen med de ikke-statslige aktører, jf. 
partnerskabsaftalens artikel 17, stk. 3, navnlig gennem høringer.

8. Udvalgene skal redegøre for deres virksomhed over for Forsamlingen.

Artikel 4

1. Udvalgene mødes efter indkaldelse fra deres formænd højst fire gange om året, heraf to 
gange under Forsamlingens plenarmøder.

2. Ethvert medlem kan indgive ændringsforslag med henblik på behandling i udvalg. Hvad 
angår proceduren, finder artikel 3 (andre institutioners tilstedeværelse), 4 (observatører), 
8 (beslutningsdygtighed), 9 (forsæde under møderne), 15 (stemmeret og 
afstemningsregler) og 28 (samråd med civilsamfundet) i Forsamlingens 
forretningsorden anvendelse i tilpasset form på udvalgsmøderne.
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BILAG II: Teksters længde

Tekster, der indgives til oversættelse og udgivelse, må ikke overskride følgende maksimale 
tekstlængder:

- Begrundelser, forberedende arbejdsdokumenter og beretninger om studierejser: seks 
sider

- Beslutningsforslag i betænkninger og uopsættelige spørgsmål: fire sider, inkl. 
indledende punkter, men ekskl. henvisende led;

Ved en side forstås en samlet tekst på 1.500 typeenheder (mellemrum ikke medregnet).

Dette bilag kan ændres ved simpel afgørelse af Præsidiet.


