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PARLAMENTAARSE ÜHISASSAMBLEE TÖÖKORD

Artikkel 1

Parlamentaarne ühisassamblee

1. AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee on loodud ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja 
Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 
liikmesriikide vahel sõlmitud koostöölepingu artikli 17 alusel.

2. Parlamentaarne ühisassamblee koosneb võrdsest arvust ELi ja AKV esindajatest. 
Parlamentaarse ühisassamblee liikmeteks on ühelt poolt Euroopa Parlamendi liikmed ja teiselt 
poolt AKV riikide parlamentide liikmed või vastava parlamendi määratud esindajad. Parlamendi 
puudumisel on asjaomase AKV riigi esindaja hääleõiguseta osalemiseks vajalik parlamentaarse 
ühisassamblee nõusolek.

3. Assamblee liikmetele antakse volitused kirjalikult: AKV esindajate puhul vastava liikmesriigi 
pädevate ametiasutuste poolt ja Euroopa Parlamendi esindajate puhul Euroopa Parlamendi 
presidendi poolt.

Artikkel 2

Assamblee juhatus

1. Assamblee valib juhatuse, mille ametiaeg on üks aasta.

2. Juhatus koosneb kahest võrdväärsest kaaspresidendist ja 24 asepresidendist. Juhatuse 
liikmetest poole määravad AKV riikide esindajad ja ülejäänud poole Euroopa Parlamendi 
esindajad kummagi poole enda valitud menetluse alusel.

3. Juhatus valmistab ette assamblee tööd, jälgib assamblee töö ja resolutsioonide järelmeetmeid 
ning tagab vajalike kontaktide sisseseadmise AKV-ELi ministrite nõukogu (edaspidi "ministrite 
nõukogu") ja AKV-ELi suursaadikute komiteega.

4. Juhatus vastutab assamblee töö koordineerimise eest.

5. Juhatus koguneb kaaspresidentide algatusel vähemalt kaks korda aastas – üldjuhul enne 
assamblee istungjärke.

6. Juhatus esitab assambleele ettepaneku arutelude päevakorra kohta. Juhatuse ülesanne on 
tagada võimaluse korral, et pooled päevakorrapunktid käsitleksid ühist huvi pakkuvaid küsimusi.
Juhatus võib teha ettepaneku sõnavõttude ajalise piirangu kohta.

7. Juhatuse pädevuses on alaliste komiteede koosseisu ja volitusi puudutavad küsimused. 
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8. Juhatus annab alalistele komiteedele lubasid raportite ja resolutsioonide ettepanekute 
koostamiseks. 

9. Samuti võib juhatus esitada küsimusi läbivaatamiseks alalistes komiteedes, kes võivad seejärel 
taotleda teatud teemal raporti koostamist.

10. Juhatus vastutab assamblee poolt vastu võetud resolutsioonide ja otsuste järelmeetmete 
kontrollimise eest. Alalise parlamentaarse komitee esitatud reolutsioonide puhul võib juhatus 
järelmeetmete kontrollimise delegeerida alalise komitee presidendile või raportöörile.

11. Juhatuse koosolekud ei ole avalikud.

Artikkel 3

Teiste institutsioonide osalemine

1. Ministrite nõukogu osaleb assamblee istungjärkudel.

2. AKV ministrite nõukogu ja AKV suursaadikute komitee, samuti Euroopa Liidu Nõukogu ja 
Euroopa Komisjon võivad assamblee istungjärkudel osaleda juhatuse kutsel.

Artikkel 4

Vaatlejad

1. Kui koostöölepinguga liitub uus riik, võib kõnealuse riigi esindaja kuni lepingu 
ratifitseerimiseni selle riigi poolt osaleda assamblee istungjärkudel vaatlejana. AKV grupi 
liikmesriigid võivad assambleel osaleda vaatlejatena.

2. AKV riikide vahelised piirkondlikud majandusühendused, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, samuti AKV-ELi majandus- ja sotsiaalpartnerid ning teised kodanikuühiskonna 
organisatsioonid võivad assamblee istungjärkudele saata vaatlejaid. Viimased võivad osaleda ka 
alaliste komiteede koosolekutel ja parlamentaarse ühisassamblee piirkondlikel või 
allpiirkondlikel parlamentaarsetel koosolekutel. 

Põllumajanduse ja maapiirkondade koostöö tehniline keskus (CTA) ja ettevõtete arendamise 
keskus (CDE) võivad osaleda assamblee istungjärkudel.

3. Kaaspresident võib juhatuse nõusolekul assamblee istungjärkudele, alaliste komiteede 
koosolekutele ning piirkondlikele ja allpiirkondlikele parlamentaarsetele koosolekutele 
vaatlejatena kutsuda teisi isikuid või organisatsioone.

4. Vaatlejatel ei ole hääleõigust. Nad võivad sõna võtta assamblee nõusolekul.
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Artikkel 5

Assamblee istungjärgud

1. Assamblee koguneb kaaspresidentide kutsel istungjärguks kaks korda aastas, vaheldumisi 
ühes AKV riigis ja ühes ühenduse liikmesriigis.

2. Istungjärgu toimumiskoha määravad vaheldumisi AKV riigid ja Euroopa Ühenduse 
liikmesriigid.

3. Juhatuse või ministrite nõukogu taotlusel võivad kaaspresidendid assamblee kokku kutsuda 
erakorraliseks istungjärguks.

Artikkel 6

Assamblee koosolekud piirkondade ja allpiirkondade tasandil

1. Vastavalt koostöölepingu artikli 17 lõikele 3 võib parlamentaarne ühisassamblee korraldada 
koosolekuid piirkondade ja allpiirkondade tasandil. Nende koosolekute toimumine otsustatakse 
juhatuse või asjaomaste piirkondade taotluse alusel.

2. Parlamentaarse ühisassamblee töökorra kohaldamisel tähendavad mõisted "piirkond" ja 
"allpiirkond" AKV riikide parlamentide poolt määratletud alasid. Iga selliselt määratletud ala 
esitatakse parlamentaarsele ühisassambleele heakskiitmiseks.

3. Kõnealustel koosolekutel osaleb üks parlamendiliige igast piirkonnas või allpiirkonnas asuvast 
AKV riigist ning vastav arv Euroopa Parlamendi liikmeid.

4. Assamblee korraldab aastas vähemalt kaks koosolekut piirkondade või allpiirkondade tasandil.

5. Juhatus võtab vastu selliste koosolekute korraldamiseks vajalikud rakendusmeetmed.

Artikkel 7

Päevakord

1. Istungjärgu päevakorra projekti koostab juhatus. Kaaspresidendid esitavad päevakorra projekti 
assambleele vastuvõtmiseks. Teemad puudutavad koostöölepingu raames toimuvat 
arengukoostööd Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel.

Iga istungjärgu päevakorra projektis on kahte liiki teemasid:

i) alaliste komiteede esitatud raportid, mida võib istungjärgu kohta olla kuni kolm. Raportites 
sisalduvate resolutsiooni ettepanekute pikkus on sätestatud käesoleva töökorra II lisas. 
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ii) alalise komitee või juhatuse esitatud kiireloomulised küsimused; kiireloomulisi küsimusi 
käsitletakse erandkorras ja neid võib olla istungjärgu kohta kuni kaks.

2. Kiireloomuliste küsimuste puhul võivad AKV riikide esindaja, fraktsioon või 10 liiget esitada 
resolutsiooni ettepaneku. Resolutsiooni ettepanek peab puudutama ainult istungjärgu päevakorda 
kantud kiireloomulisi küsimusi ning ei tohi olla pikem kui töökorra II lisas sätestatud. 
Resolutsiooni ettepanek tuleb esitada neli nädalat enne selle istungjärgu avamist, millel toimub 
selle arutelu ja hääletus.

3. Resolutsiooni ettepanek kiireloomuliste küsimuste kohta esitatakse juhatusele. Juhatus 
kontrollib, et resolutsiooni ettepanek vastaks eelnevas lõikes esitatud nõudmistele, et see kantaks 
päevakorda ning oleks kättesaadav inglise ja prantsuse keeles. Juhatuse ettepanekud esitatakse 
assambleele heakskiitmiseks.

4. Juhatus edastab kiireloomulisi küsimusi puudutavad resolutsiooni ettepanekud teavitamise 
eesmärgil pädevale komiteele.

Artikkel 8

Kvoorum

1. Assamblee kvoorum on koos, kui kohal on üks kolmandik nii AKV riikide kui ka Euroopa 
Parlamendi esindajatest.

2. Hääletanute arvust sõltumata kehtivad kõik hääletused, välja arvatud juhul, kui enne hääletuse 
algust on istungi juhataja vähemalt 10 liikme taotlusel tõdenud, et kvoorum ei ole koos. Kui 
kvoorum ei ole koos, kantakse hääletus järgmise istungi päevakorda.

Artikkel 9

Istungite juhatamine

1. Kaaspresidendid lepivad kokku, kumb neist assamblee iga istungit juhatab.

2. Istungi juhataja avab, peatab ja lõpetab assamblee istungid. Istungi juhataja tagab töökorra 
järgimise, peab korda, annab sõna, kuulutab arutelud lõppenuks, paneb küsimused hääletusele ja 
kuulutab välja hääletustulemused.

3. Istungi juhataja võib arutelul sõna võtta ainult vahekokkuvõtete tegemiseks või kõnelejate 
korrale kutsumiseks; kui ta soovib arutelus osaleda, lahkub ta juhataja kohalt.

4. Mõlemat kaaspresidenti võib assamblee juhatamisel asendada asepresident.
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Artikkel 10

Kohtade paigutus

Liikmed on paigutatud tähestikulises järjekorras. Euroopa Parlamendi esindajate puhul 
määratakse see liikmete nime järgi, AKV riikide esindajate puhul liikmete ja nende riigi nime 
järgi.

Artikkel 11

Ametlikud keeled

1. Assamblee ametlikud keeled on eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, läti, leedu, 
malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari 
keel.

2. Assamblee vastuvõetud aktid avaldatakse ametlikes keeltes. Ettevalmistavad dokumendid ja 
töödokumendid avaldatakse vähemalt inglise ja prantsuse keeles.

3. Juhatusel on lubatud otsustada, millistesse keeltesse tagatakse suuline tõlge juhul, kui 
assamblee koguneb väljaspool Euroopa Parlamendi tavapäraseid töökohti.

Artikkel 12

Arutelude avalikkus

Assamblee istungjärgud on avalikud, kui assamblee ei otsusta teisiti.

Artikkel 13

Arutelude protokoll ja kokkuvõte ajakirjanduse jaoks

1. Iga istungi protokollis tuuakse ära assamblee otsused ja kõnelejate nimed. Protokolli 
jaotatakse järgmisel istungil.

2. Protokolli avaldab Euroopa Parlament Euroopa Liidu Teatajas ja AKV riigid vormis, mida iga 
riik peab sobivaks.

3. Arutelude lühikokkuvõte pressi tarbeks koostatakse inglise ja prantsuse keeles. See dokument 
ei ole ametlik.
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Artikkel 14

Sõnaõigus

1. Assamblee liige võib sõna võtta ainult siis, kui istungi juhataja talle sõna annab. 
Resolutsioonides nimetatud riikide esindajatel on õigus vastata neile eraldatud aja jooksul.

2. Istungi juhataja ettepanekul võib assamblee otsustada sõnavõtu kestust piirata.

3. Euroopa Parlamendi esindajate puhul määratakse sõnavõtu kestus d'Hondti süsteemi alusel. 

4. Ministrite nõukogu liikmed või nende volitatud esindajad ning artikli 3 lõikes 2 nimetatud 
organite esindajad kuulatakse ära nende palvel.

5. Kõnelejat võib katkestada ainult istungi juhataja ja ainult juhul, kui kõneleja aeg on läbi 
saanud, välja arvatud lõikes 6 nimetatud juhul.

6. Kui kõneleja kaldub teemast kõrvale, tuletab istungi juhataja talle seda meelde. Kui kõneleja 
jätkab teemast kõrvale kaldudes, võib istungi juhataja kõneleja sõnaõigusest ilma jätta ajaks, 
mida ta peab sobivaks.

Artikkel 15

Hääleõigus ja hääletusviisid

1. Igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl, mida ei saa delegeerida.

2. Assamblee hääletab üldjuhul ülestõstetud käega. Kui sel viisil toimunud hääletuse tulemuses 
on põhjust kahelda, võib assamblee oma arvamust väljendada värviliste kaartide abil või 
elektroonilisel hääletusel.

3. Assamblee salajase hääletuse toimumiseks peab vähemalt 10 liiget enne hääletuse algust 
esitama vastava kirjaliku taotluse.

4. Otsuse vastuvõtmiseks peab see koguma assamblee häälteenamuse. Kui enne hääletuse algust 
on vähemalt viis liiget esitanud taotluse eraldi hääletamiseks, toimub AKV riikide esindajate ja 
Euroopa Parlamendi esindajate hääletus eraldi ja kordamööda. Sellisel juhul loetakse otsus 
vastuvõetuks ainult siis, kui selle poolt hääletab nii AKV riikide kui ka Euroopa Parlamendi 
hääletusel osalevate esindajate enamus.

5. Võrdse häältearvu puhul ei ole otsus vastu võetud. Küsimuse võib uuesti hääletusele panna 
järgmisel assamblee istungjärgul.

6. Assamblee hääletab lõike või muudatusettepaneku teksti erinevate osade üle eraldi, kui 
vastava taotluse on enne hääletuse algust esitanud vähemalt viis liiget.
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7. Kõik vastavalt käesoleva artikli lõigetele 3, 4 ja 6 esitatud taotlused kuuluvad selle esitajale, 
kes võib need igal hetkel enne hääletuse algust tagasi võtta. 

Artikkel 16

Selgitused hääletuse kohta

Kõik assamblee liikmed võivad lõpphääletuse kohta anda suulisi selgitusi kuni poolteise minuti 
ulatuses või kuni 200 sõna pikkuseid kirjalikke selgitusi.

Artikkel 17

Assamblee resolutsioonid

1. Vastavalt artiklile 7 hääletab assamblee alaliste komiteede esitatud raportitele lisatud 
resolutsioonide ettepanekute üle.

2. Vastavalt artiklile 7 hääletab assamblee vajadusel ka kiireloomulisi küsimusi puudutavate 
resolutsioonide ettepanekute üle.

3. Istungi juhataja palub vajadusel sarnaseid kiireloomulisi küsimusi puudutavate resolutsioonide 
autoritel koostada kompromissresolutsiooni. Pärast arutelu pannakse iga 
kompromissresolutsioon ja neid puudutavad muudatusettepanekud assamblees hääletusele. Kui 
kompromissresolutsioon võetakse vastu, langevad teised samal teemal esitatud resolutsioonid 
päevakorrast välja.

4. Assamblee poolt vastu võetud resolutsioonid edastatakse Euroopa Komisjonile, ministrite 
nõukogule ja kõikidele teistele huvitatud pooltele. Euroopa Komisjon ja ministrite nõukogu 
koostavad järgmiseks assamblee istungjärguks aruande vastuvõetud resolutsioonidele järgneva 
tegevuse kohta.

Artikkel 18

Muudatusettepanekud

1. Muudatusettepanekuid võivad esitada hääleõiguslik AKV riikide esindaja, fraktsioon või 10 
liiget. Muudatusettepanekud peavad olema seotud muudetava tekstiga ning need tuleb esitada 
kirjalikult. Juhataja teeb otsuse nende vastuvõtmise üle nimetatud tingimuste alusel.

2. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg tehakse teatavaks istungjärgu alguses.

3. Muudatusettepanekute üle hääletatakse enne teksti, mille juurde need kuuluvad.

4. Kui vähemalt kaks muudatusettepanekut puudutavad ühte teksti osa, pannakse esimesena 
hääletusele kõige rohkem originaalteksti sisust erinev tekst. Suulisi muudatusettepanekuid võib 
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arvesse võtta ainult siis, kui nendes parandatakse fakti- või keelevigu. Kõikide teiste suuliste 
muudatusettepanekute käsitlemise üle otsustab assamblee. Suulist muudatusettepanekut ei 
käsitleta, kui 10 liiget väljendavad sellele püsti tõustes vastuseisu.

Artikkel 19

Küsimused kirjaliku vastuse saamiseks

1. Kõik assamblee liikmed võivad esitada ministrite nõukogule ja Euroopa Komisjonile küsimusi 
koos taotlusega anda sellele kirjalik vastus.

2. Küsimus saadetakse kirjalikult juhatusele, kes küsimuse vastuvõetavuse korral edastab selle 
vastavalt ministrite nõukogule või Euroopa Komisjonile. Ministrite nõukogul või Euroopa 
Komisjonil palutakse vastata küsimuse edastamisele järgneva kahe kuu jooksul.

3. Küsimused koos vastustega avaldab Euroopa Parlament Euroopa Liidu Teatajas ja AKV riigid 
vormis, mida iga riik peab sobivaks.

4. Küsimused, millele ettenähtud aja jooksul ei ole vastatud, avaldatakse samadel tingimustel 
koos märkusega, et nendele ei ole seni vastatud.

Artikkel 20

Küsimused suulise vastuse saamiseks

1. Ministrite nõukogule ja Euroopa Komisjonile küsimuste esitamise aja määrab juhatus igal 
istungjärgul nii, et mõlemad institutsioonid oleksid esindatud kõige kõrgemal tasandil.

2. Kõik assamblee liikmed võivad esitada ministrite nõukogule või Euroopa Komisjonile 
küsimusi koos taotlusega anda sellele suuline vastus. Küsimus, millele on alla kirjutanud rohkem 
kui üks liige, palutakse esitada ühel allakirjutanutest.

3. Küsimused edastatakse kirjalikult juhatusele viimase poolt määratud tähtajaks.

4. Kiireloomulistel juhtudel ja kokkuleppel institutsiooniga, kellele küsimus esitati, võivad 
kaaspresidendid või juhatus otsustada kanda küsimuse päevakorda isegi juhul, kui juhatuse 
määratud tähtajad on ületatud.

5. Assamblee kaaspresidendid otsustavad suuliselt vastatavate küsimuste vastuvõetavuse üle, 
mida reguleerib koostööleping ja selle sisu. Vastu ei võeta küsimusi, mis on seotud juba 
päevakorras olevate ja aruteludeks planeeritud teemadega. Vastuvõetavad küsimused edastatakse 
ministrite nõukogule või Euroopa Komisjonile. Kaaspresidendid määravad suuliste küsimuste 
käsitlemise järjekorra. Küsimuse esitajat teavitatakse otsusest viivitamata.

6. Küsimuse pikkus võib olla kuni 100 sõna. Küsimus peab olema esitatud küsimuse, mitte 
deklaratiivses vormis.
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7. Assamblee pühendab suuliselt vastatavatele küsimustele igal istungjärgul kuni kaks tundi. 
Ajapuuduse tõttu vastamata jäänud küsimustele vastatakse kirjalikult, kui selle esitajad küsimust 
tagasi ei võta.

8. Küsimusele vastatakse ainult siis, kui selle esitaja viibib kohal või on kaaspresidentidele 
kirjalikult teatanud asendaja nime enne küsimuste esitamiseks määratud aega.

9. Kui küsimuse esitaja ega tema asendaja kohal ei viibi, vastatakse küsimusele kirjalikult.

10. Ministrite nõukogul või Euroopa Komisjonil palutakse vastata lühidalt. Kui küsimusele on 
vastatud ning ajakava seda võimaldab, võib küsimuse autor esitada lühikese lisaküsimuse. 
Istungi juhataja võib tagasi lükata kõik esialgsest küsimusest kõrvale kalduvad küsimused.

11. Kui vähemalt 10 assamblee liiget seda taotlevad, võib ministrite nõukogu või Euroopa 
Komisjoni vastusele järgneda arutelu. Arutelu kestuse määrab istungi juhataja.

Artikkel 21

Ministrite nõukogu tegevusaruanne

Ministrite nõukogu tegevusaruanne, mis käsitleb ühtlasi assamblee resolutsioonidele järgnevat 
tegevust, trükitakse ametlikes keeltes ja jagatakse laiali.

Artikkel 22

Kontroll koostöölepingu rakendamise üle

Juhatuse ettepanekul võib assamblee nimetada ühe AKV ja ühe Euroopa kaasraportööri AKV 
teatud piirkonda või allpiirkonda puudutava raporti väljatöötamiseks või muude koostöölepingu 
rakendamisega seotud haldustoimingute teostamiseks.

Artikkel 23

Arvamuse palumine ministrite nõukogu poolt

1. Kui assambleel palutakse esitada arvamus ministrite nõukogu otsuse, otsuse projekti, 
resolutsiooni, soovituse või arvamuse kohta, esitatakse taotlus juhatusele, kes edastab selle koos 
soovitusega assambleele.

2. Ministrite nõukogu poolt kiireloomuliseks peetud küsimuste puhul võib lõpliku otsuse teha 
juhatus.
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Artikkel 24

Alalised parlamentaarsed komiteed

1. Assamblee koosneb kolmest alalisest parlamentaarsest komiteest, mis koostöölepingu 
rakendamisel vastutavad järgmiste valdkondade eest:

– demokraatlike protsesside edendamine dialoogi ja koostöö kaudu;
– majandus-, rahandus- ja kaubandusküsimused ning Euroopa Arengufondi rakendamine;

– sotsiaal- ja keskkonnaküsimused.

2. Vastavalt artiklile 1 ja kooskõlas parlamentaarse ühisassamblee üldiste tegevuspõhimõtetega 
koosnevad alalised parlamentaarsed komiteed assamblee liikmetest ning tegutsevad rangelt 
võrdsuse alusel.

3. Alalistel parlamentaarsetel komiteedel on töökord, mille assamblee võtab vastu juhatuse 
ettepanekul. See on lisatud käesolevale töökorrale.

Artikkel 25

Ajutised kontrollikomiteed

1. Juhatus võib assamblee ettepanekul moodustada teatud arvu ajutisi kontrollikomiteesid 
koostöölepinguga seotud või sellega hõlmatud valdkondade jaoks. Üheaegselt võib tegutseda 
kuni kaks sellist komiteed. Kontrollikomiteel on tööks aega kuni üks aasta.

2. Nimetatud komiteede vastutuse, koosseisu ja volitused määrab juhatus.

Artikkel 26

Töötoad

1. Parema mõistmise saavutamiseks Euroopa Liidu ja AKV rahvaste vahel ning üldsuse 
teadlikkuse tõstmiseks arenguküsimuste osas korraldab assamblee korrapäraselt töötubasid nii 
Euroopa Liidus kui ka AKV riikides.

2. Töötubade korraldamise eest vastutab juhatus ning nendele on võimalik osalema kutsuda 
isikuid, kes teavitavad assambleed huvipakkuvatest poliitilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ja 
kultuurilisest küsimustest.

Artikkel 27

Missioonid ja delegatsioonid
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1. Juhatus võib saata AKV riikidesse, ELi riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse 
uurimismissioone, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid. Juhatus või ühisassamblee võib 
vaatlejaid saata ka presidendi- või parlamendivalimistele, kui riik, kus need toimuvad, on 
saatnud vastava kutse ja kui vaatlejate turvalisuse osas ei ole kahtlusi. Koostöölepingu artiklis 29 
ette nähtud tiheda koostöö raames võib juhatus saata delegatsioone ka majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning sotsiaalpartnerite koosolekutele ka siis, kui need ei toimu Brüsselis.

2. Kaaspresidendid või nende asepresidendid võivad üksi või ühiselt parlamentaarse 
ühisassamblee nimel osaleda kõrgetasemelistel kohtumistel, millele nad on kutsutud oma 
ametiülesannete raames. Niisugused missioonid peavad esindama assambleed kui tervikut ja 
osalemisega kaasnev tegevus peab kajastama AKV-ELi ühiseid huve.

Artikkel 28

Konsulteerimine kodanikuühiskonna esindajatega

Assamblee ülesanne on tagada AKV ja ELi riikide regulaarne suhtlemine ja konsulteerimine 
AKV-ELi majandus- ja sotsiaalpartneritega ning teiste kodanikuühiskonna esindajatega, et olla 
kursis seisukohtadega koostöölepingu eesmärkide saavutamise kohta. Nimetatud 
kodanikuühiskonna esindajad võivad osaleda piirkondlikel ja allpiirkondlikel koosolekutel, 
alaliste komisjonide koosolekutel ning töötubades. Vastava kutse saatmise otsustab juhatus iga 
kord eraldi.

Artikkel 29

Aupresident

Assamblee võib juhatuse ettepanekul ja erandkorras anda ühele endistest kaaspresidentidest 
aupresidendi tiitli. Tiitli andmine väljendab assamblee tunnustust sellele isikule eriliste teenete 
eest tööülesannete täitmisel assamblees.

Artikkel 30

Sekretariaat

Euroopa Parlamendi peasekretär ja AKV riikide sekretariaadi peasekretär teevad vajalikud 
korraldused assamblee abistamiseks ja selle töö sujuvaks toimimiseks. Nad vastutavad assamblee 
juhatuse ees.

Artikkel 31

Finantsmäärus

Assamblee kinnitab juhatuse ettepanekute alusel oma finantsmääruse.
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Artikkel 32

Töökorra tõlgendamine

Töökorra tõlgendamisega seotud küsimuste üle otsustab istungi juhataja või tema palvel juhatus.

Artikkel 33

Töökorra kohaldamisega seotud küsimused

1. Kõik liikmed võivad esineda sõnavõtuga, et juhtida tähelepanu töökorra rikkumisele või teha 
menetlusega seotud ettepanekuid. Neile antakse sõna eelisjärjekorras. Liikmel on aega kuni kaks 
minutit, et põhjendada tähelepanu juhtimist töökorra rikkumisele või menetlusega seotud 
ettepanekuid.

2. Kui assamblee liige soovib esitatud põhjuste vastu sõna võtta, annab istungi juhataja talle sõna 
kuni kaheks minutiks.

3. Teistele kõnelejatele selles küsimuses sõna ei anta.

4. Istungi juhataja teeb teatavaks oma otsuse töökorra rakendamist käsitlenud sõnavõtu kohta. 
Eelnevalt võib ta ära kuulata juhatuse.

Artikkel 34

Töökorra muutmine

1. Kõikide töökorra muudatuste üle otsustab juhatuse ettepanekute alusel assamblee, olles 
eelnevalt konsulteerinud poliitikakomiteega.

2. Muudatused võetakse vastu ainult siis, kui nende poolt hääletab üle poole mõlemast esindajate 
grupist.

3. Käesoleva töökorra muudatused jõustuvad nende vastuvõtmisele järgneva istungjärgu 
esimesel päeval, kui hääletuse ajal ei ole ette nähtud teisiti.
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I LISA: Alaliste komiteede pädevus, vastutus, koosseis ja menetlused

Artikkel 1

Assamblees on kolm alalist parlamentaarset komiteed, millele on antud järgmine pädevus ja 
vastutus.

I POLIITIKAKOMITEE

Komitee vastutab valdkondade eest, mis puudutavad:

1. poliitilist dialoogi (AKV-ELi koostöölepingu artikkel 8), arengut ja institutsionaalseid 
küsimusi;

2. inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistava austamist ja edendamist (AKV-ELi 
koostöölepingu artikkel 9);

3. rahutagamispoliitikat, konfliktide vältimist ja lahendamist (AKV-ELi koostöölepingu 
artikkel 11);

4. rändega seotud küsimusi (AKV-ELi koostöölepingu artikkel 13);
5. assamblee suhteid vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Vastavalt assamblee töökorra artiklile 28 korraldab poliitikakomitee uurimismissioonide tööd, 
sealhulgas valimistele saadetud vaatlejate tööd.

II MAJANDUSARENGU-, FINANTS- JA KAUBANDUSKOMITEE

Komitee vastutab valdkondade eest, mis puudutavad:

1. majandusarengut ja kaubanduskoostööd, samuti suutlikkuse suurendamist arenguks ja 
partnerluseks;

2. makromajanduslikke ja struktuurireforme, majandusvaldkondade arengut ja turismi (AKV-
ELi koostöölepingu artiklid 22–24);

3. uusi AKV-EL kaubanduskokkuleppeid, turgudele juurdepääsu ja AKV riikide järk-järgulist 
integreerimist maailmamajandusse (AKV-ELi koostöölepingu artiklid 34–37);

4. kaubandust ja töönorme (AKV-ELi koostöölepingu artikkel 50);
5. maapiirkondade arengut, kalandust ja toiduainetega kindlustatust (AKV-ELi koostöölepingu 

artiklid 53 ja 54);
6. kõiki arengu rahastamisega seotud küsimusi, sealhulgas Euroopa Arengufondi käivitamise 

kontrolli küsimusi.
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III SOTSIAAL- JA KESKKONNAKOMITEE

Komitee vastutab valdkondade eest, mis puudutavad:

1. ühiskonna ja inimese arengut;
2. sotsiaalteenuseid ja sotsiaalset infrastruktuuri, sealhulgas tervishoiu- ja haridusküsimusi 

(AKV-ELi koostöölepingu artikkel 25);
3. noorsoo- ja kultuuriküsimusi (AKV-ELi koostöölepingu artiklid 26 ja 27);

4. sooküsimusi (AKV-ELi koostöölepingu artikkel 31);
5. keskkonda ja loodusvarasid (AKV-ELi koostöölepingu artikkel 32).

Artikkel 2

1. Igal assamblee liikmel on õigus kuuluda ühte alalisse komiteesse.

2. Komiteedes on 52 liiget; igas komitees on võrdne arv Euroopa Parlamendi liikmeid ja AKV 
riikide esindajaid. Kui AKV riikide arv suureneb, suureneb proportsionaalselt ka komiteede 
liikmete arv.

3. Liikmed võivad teiste komiteede koosolekutel nõuandjatena osaleda vastava komitee 
juhatuse kutsel või siis, kui arutelud puudutavad nende riiki või piirkonda.

4. Parlamenti mittekuuluvad esindajad võivad koosolekul osaleda ainult siis, kui arutelu 
puudutab nende riiki, kuid neil ei ole hääleõigust.

5. Kõik koosolekud on avalikud, kui komitee ei ole otsustanud teisiti.

Artikkel 3

1. Komiteede koosseis kajastab võimaluse piires assamblee koosseisu.

2. Komiteed valivad oma liikmete seast üheks aastaks juhatuse.

3. Komitee juhatus koosneb kahest kaasesimehest (üks Euroopa Parlamendi esindaja ja üks 
AKV riikide esindaja) ja neljast kaasaseesimehest (kaks AKV riikide esindajat ja kaks 
Euroopa Parlamendi esindajat).

4. Komiteed juhatavad ühiselt üks Euroopa Parlamendi liige ja üks AKV riike esindav 
parlamendiliige.

5. Komiteed võivad vastavalt töökorra artiklile 2 määrata raportööre oma pädevusvaldkonna 
eriküsimuste uurimiseks ning juhatuselt loa saamise järel valmistada ette raporteid 
assambleele esitamiseks. 
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Raportites sisalduvatele resolutsiooni ettepanekutele võib lisada kuni nelja lehekülje ulatuses 
selgitusi.

6. Alalised komiteed võivad ilma raportita arutada päevakorra muid küsimusi ja teatada sellest 
juhatusele kirjalikult. 

7. Vastavalt koostöölepingu artikli 17 lõikele 3 osalevad komiteed dialoogis valitsusväliste 
osalejatega, eelkõige kuulamiste kaudu.

8. Komiteed annavad oma tegevusest aru assambleele.

Artikkel 4

1. Komiteed kogunevad kaasesimeeste kutsel kuni neljaks istungjärguks aastas, millest kaks 
toimuvad assamblee istungjärkude ajal.

2. Kõik liikmed võivad esitada komitees arutamiseks muudatusettepanekuid. Assamblee 
töökorra artikleid 3 (teiste institutsioonide osalemine), 4 (vaatlejad), 8 (kvoorum), 9 
(istungite juhatamine), 15 (hääleõigus ja hääletusviisid) ja 28 (konsulteerimine 
kodanikuühiskonna esindajatega) rakendatakse komiteede koosolekutel mutatis mutandis.



DV\758553ET.doc 19/19

ET

II LISA: Tekstide pikkus

Tõlkimiseks ja paljundamiseks esitatavate tekstide maksimaalne pikkus on järgmine:

 seletuskirjad, ettevalmistatavad töödokumendid ja uurimismissioonide aruanded: 6 
lehekülge;

 resolutsiooni ettepanekud raportites ja kiireloomulised teemad: 4 lehekülge, kaasa arvatud 
põhjendused, kuid välja arvatud volitused.

Lehekülje pikkuseks loetakse 1500 sümbolit (arvestamata tühikuid).

Käesolevat lisa võib muuta juhatuse otsusega.


