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YHTEISEN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous

1. AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous perustetaan Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
välisen kumppanuussopimuksen 17 artiklan mukaisesti.

2. Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous muodostuu tasalukuisesta määrästä EU:n ja 
AKT:n edustajia. Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenet ovat Euroopan 
parlamentin jäseniä ja kunkin AKT-valtion nimeämiä parlamentin jäseniä tai, jollei näitä 
ole, kyseisen AKT-valtion parlamentin nimeämiä edustajia. Jos parlamenttia ei ole, kyseisen 
AKT-valtion edustajan osanottoon, ilman äänestysoikeutta, tarvitaan yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen ennakolta antama hyväksyntä.

3. AKT:n edustajat saavat edustajakokouksen jäsenyyteen oikeuttavan valtakirjan 
nimityskirjeenä kunkin valtion asianomaisilta viranomaisilta ja Euroopan parlamentin 
edustajat parlamentin puhemieheltä.

2 artikla

Edustajakokouksen työvaliokunta

1. Edustajakokous valitsee keskuudestaan työvaliokunnan yhden vuoden kestäväksi kaudeksi.

2. Työvaliokunnan muodostavat kaksi samanarvoista yhteispuheenjohtajaa ja 
kaksikymmentäneljä varapuheenjohtajaa. Puolet työvaliokunnan jäsenistä nimitetään 
AKT-valtioiden esityksestä ja puolet Euroopan parlamentin esityksestä niiden 
keskuudessaan määräämien menettelyjen mukaisesti.

3. Työvaliokunta valmistelee edustajakokouksen työtä, seuraa sen toimintaa, sen 
päätöslauselmien noudattamista ja luo tarvittavat yhteydet AKT–EU-ministerineuvostoon, 
jäljempänä "ministerineuvosto", ja AKT–EU-suurlähettiläskomiteaan.

4. Työvaliokunta vastaa edustajakokouksen työn yhteensovittamisesta.

5. Työvaliokunta kokoontuu yhteispuheenjohtajien aloitteesta vähintään kaksi kertaa vuodessa, 
tavallisesti ennen edustajakokouksen täysistuntoja.

6. Työvaliokunta antaa edustajakokoukselle ehdotuksen sen keskustelujen esityslistaksi. Sen 
tehtävänä on varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että puolet esityslistalle otetuista 
kohdista koskee kysymyksiä, joihin sisältyy yhteinen ulottuvuus. Se voi ehdottaa 
keskustelujen puheajan rajoituksia.
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7. Työvaliokunta päättää pysyvien valiokuntien kokoonpanosta ja valtuuksista.

8. Työvaliokunta antaa pysyville valiokunnille luvan mietintöjen ja päätöslauselmaesitysten 
laatimiseen.

9. Työvaliokunta voi myös lähettää asiat pysyvien valiokuntien käsiteltäväksi, ja ne voivat sen 
jälkeen laatia mietinnön erityisestä aiheesta.

10. Työvaliokunnan tehtävänä on valvoa edustajakokouksen päätöslauselmien ja päätösten 
noudattamista. Se voi antaa pysyvän parlamentaarisen valiokunnan käsiteltäväksi antamien 
päätöslauselmien noudattamisen valvonnan pysyvän parlamentaarisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja esittelijän tehtäväksi.

11. Työvaliokunnan kokoukset eivät ole julkisia.

3 artikla

Muiden toimielinten osallistuminen

1. Ministerineuvosto osallistuu edustajakokouksen täysistuntoihin.

2. AKT-neuvosto ja AKT-suurlähettiläskomitea sekä Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan 
komissio voivat osallistua edustajakokouksen täysistuntoihin työvaliokunnan kutsumina.

4 artikla

Tarkkailijat

1. Kumppanuussopimukseen liittyneen uuden valtion edustaja voi osallistua 
edustajakokouksen täysistuntoihin tarkkailijana, kun kyseinen valtio ei ole vielä ratifioinut 
sopimusta. Valtiot, jotka ovat AKT-ryhmän jäseniä, voivat osallistua edustajakokoukseen 
tarkkailijoina.

2. AKT-valtioiden alueelliset talousryhmittymät, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä 
AKT-valtioiden ja EU:n taloudellisten ja sosiaalisten kumppanien edustajat ja muut 
kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat lähettää edustajia osallistumaan edustajakokouksen 
täysistuntoihin tarkkailijoina. Näillä edustajilla on myös oikeus osallistua yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen pysyvien valiokuntien kokouksiin ja alueiden tai tätä 
pienempien yksiköiden parlamentaarisiin kokouksiin.

Maatalouden kehittämiskeskus (CTA) ja yritystoiminnan kehittämiskeskus (CDE) voivat 
osallistua edustajakokouksen täysistuntoihin.

3. Yhteispuheenjohtaja voi työvaliokunnan suostumuksella kutsua muita järjestöjä tai 
henkilöitä tarkkailijoiksi edustajakokouksen täysistuntoihin, pysyvien valiokuntien 
kokouksiin ja alueiden ja tätä pienempien yksiköiden parlamentaarisiin kokouksiin.
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4. Tarkkailijoilla ei ole oikeutta äänestää. He voivat käyttää puheenvuoroja täysistunnoissa 
edustajakokouksen suostumuksella.

5 artikla

Edustajakokouksen täysistunnot

1. Edustajakokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhteispuheenjohtajat kutsuvat sen koolle 
ja kokouspaikkana on vuorotellen AKT-valtio ja yhteisön jäsenvaltio.

2. AKT:n valtioryhmät ja yhteisön jäsenvaltiot otetaan vuorollaan huomioon kokouspaikasta 
päätettäessä.

3. Yhteispuheenjohtajat voivat työvaliokunnan tai ministerineuvoston pyynnöstä kutsua koolle 
edustajakokouksen ylimääräisen täysistunnon.

6 artikla

Edustajakokouksen alueiden ja tätä pienempien yksiköiden kokoukset

1. Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous voi kumppanuussopimuksen 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti pitää alueiden tai tätä pienempien yksiköiden parlamentaarisia 
kokouksia. Näistä kokouksista päätetään työvaliokunnan tai kyseisten alueiden pyynnöstä.

2. Yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työjärjestyksessä "alueella" ja "tätä 
pienemmällä yksiköllä" tarkoitetaan yksiköitä, jotka AKT-maiden kansalliset parlamentit 
määrittelevät. Tällä tavoin määritellyt yksiköt hyväksytään lopullisesti yhteisessä 
parlamentaarisessa edustajakokouksessa.

3. Kokouksiin osallistuu yksi parlamentin jäsen jokaisesta alueen tai tätä pienemmän yksikön 
AKT-maasta sekä vastaava määrä Euroopan parlamentin jäseniä.

4. Edustajakokous pitää enintään kaksi alueiden tai tätä pienempien yksiköiden kokousta 
vuodessa.

5. Työvaliokunta vahvistaa kaikki näiden kokousten järjestämisen edellyttämät 
täytäntöönpanotoimenpiteet.
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7 artikla

Esityslista

1. Työvaliokunta valmistelee täysistunnon esityslistaluonnoksen. Yhteispuheenjohtajat antavat 
luonnoksen edustajakokouksen hyväksyttäväksi. Käsiteltävät asiat liittyvät 
kumppanuussopimuksen puitteissa toteutettavaan Euroopan unionin ja AKT-valtioiden 
väliseen kehitysyhteistyöhön.

Kunkin täysistunnon esityslistaluonnos sisältää kaksi käsiteltävien asioiden luokkaa:

i) pysyvien valiokuntien esittämät mietinnöt. Kussakin täysistunnossa näitä voi olla enintään 
kolme. Mietintöihin sisältyvien päätöslauselmaesitysten pituus vahvistetaan tämän 
työjärjestyksen liitteessä II.

ii) pysyvän valiokunnan tai työvaliokunnan itsensä esittämät kiireelliset asiat. Esityslistalle 
otetaan kiireellisiä asioita vain poikkeustapauksissa ja kussakin täysistunnossa niitä voidaan 
ottaa käsittelyyn enintään kaksi.

2. AKT-valtioiden edustaja, poliittinen ryhmä tai kymmenen jäsentä voi jättää kiireellisistä 
asioista päätöslauselmaesityksen. Päätöslauselmaesityksiä voidaan jättää vain täysistunnon 
esityslistalle otetuista kiireellisistä asioista, ja niiden enimmäispituus on vahvistettu tämän 
työjärjestyksen liitteessä II. Päätöslauselmaesitykset annetaan käsiteltäväksi neljä viikkoa 
ennen sen täysistunnon alkamista, jonka aikana niistä keskustellaan ja äänestetään.

3. Päätöslauselmaesitys kiireellisestä asiasta jätetään työvaliokunnalle. Työvaliokunta 
tarkastaa, että päätöslauselmaesitys täyttää edellisen kohdan vaatimukset, sekä huolehtii, 
että se otetaan esityslistalle ja että se on saatavilla englanniksi ja ranskaksi. Työvaliokunnan 
esitykset annetaan edustajakokouksen hyväksyttäväksi.

4. Työvaliokunta lähettää asiasta vastaavalle valiokunnalle tiedoksi päätöslauselmaesitykset 
kiireellisistä asioista.

8 artikla

Päätösvaltaisuus

1. Edustajakokous on päätösvaltainen, kun kolmannes AKT:n edustajista ja kolmannes 
Euroopan parlamentin edustajista on läsnä.

2. Äänestys on lainmukainen äänestäjien määrästä riippumatta, ellei puheenjohtaja totea, 
vähintään kymmenen jäsenen ennen äänestystä sitä pyydettyä, että kokous ei ole 
äänestyshetkellä päätösvaltainen. Jos edustajakokous ei ole päätösvaltainen, äänestys 
otetaan seuraavan istunnon esityslistalle.
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9 artikla

Istuntojen puheenjohtajuus

1. Yhteispuheenjohtajat päättävät yhdessä, kumpi heistä toimii puheenjohtajana 
edustajakokouksen kussakin istunnossa.

2. Puheenjohtaja avaa, keskeyttää ja päättää edustajakokouksen istunnot. Hän huolehtii 
työjärjestyksen noudattamisesta, pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, päättää 
keskustelut, toimittaa äänestykset ja ilmoittaa äänestystulokset.

3. Puheenjohtaja saa käyttää keskustelun aikana puheenvuoroja ainoastaan tehdäkseen 
keskustelusta yhteenvedon tai kehottaakseen puhujia pysymään asiassa. Halutessaan 
osallistua keskusteluun hän siirtyy pois puheenjohtajan paikalta.

4. Kumpikin yhteispuheenjohtaja voi päättää, että varapuheenjohtaja tulee hänen tilalleen.

10 artikla

Istumajärjestys

Jäsenet istuvat aakkosjärjestyksessä, joka määräytyy Euroopan parlamentin edustajien nimien 
perusteella ja AKT:n edustajien nimien ja maiden nimien perusteella.

11 artikla

Viralliset kielet

1. Edustajakokouksen viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, 
latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, sloveeni, slovakki, 
suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

2. Edustajakokouksen hyväksymät asiakirjat julkaistaan virallisilla kielillä.
Valmisteluasiakirjat ja työskentelyasiakirjat julkaistaan ainakin englanniksi ja ranskaksi.

3. Työvaliokunta voi päättää, millä kielillä tulkkaus järjestetään pidettäessä edustajakokouksen 
täysistuntoja muualla kuin Euroopan parlamentin tavanomaisissa toimipaikoissa

12 artikla

Käsittelyn julkisuus

Edustajakokouksen täysistunnot ovat julkisia, ellei se toisin päätä.
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13 artikla

Käsittelyjen pöytäkirjat ja yhteenvedot lehdistöä varten

1. Kunkin istunnon pöytäkirja, johon sisältyy edustajakokouksen päätökset ja puhujien nimet, 
jaetaan seuraavassa istunnossa.

2. Euroopan parlamentti julkaisee käsittelyjen pöytäkirjat Euroopan yhteisöjen virallisessa 
lehdessä ja kukin AKT-valtio sopivaksi katsomassaan muodossa.

3. Käsittelyistä laaditaan lyhyt yhteenveto englanniksi ja ranskaksi ja se annetaan 
edustajakokoukselle tiedoksi. Yhteenveto ei ole virallinen asiakirja.

14 artikla

Puheoikeus

1. Edustajakokouksen jäsen saa käyttää puheenvuoron ainoastaan, jos puheenjohtaja on sen 
hänelle myöntänyt. Päätöslauselmissa mainituilla mailla on oikeus vastata niille 
myönnetyssä ajassa.

2. Edustajakokous voi puheenjohtajan ehdotuksesta päättää rajoittaa puheaikaa.

3. Euroopan parlamentin jäsenten puheaika myönnetään d'Hondtin järjestelmän mukaan.

4. Ministerineuvoston jäseniä tai heidän edustajiaan ja 3 artiklan 2 kohdassa mainittuja elimiä 
kuullaan niiden pyynnöstä.

5. Jäljempänä 6 kohdan mukaisen tapauksen lisäksi puhujan saa keskeyttää ainoastaan 
istunnon puheenjohtaja siinä tapauksessa, että puhuja on ylittänyt hänelle myönnetyn 
puheajan.

6. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtaja kehottaa häntä pysymään asiassa. Jos puhuja 
edelleen poikkeaa asiasta, puheenjohtaja voi kieltää häneltä puheenvuorot sopivaksi 
katsomakseen ajaksi.

15 artikla

Äänestysoikeus ja äänestystavat

1. Kullakin jäsenellä, jolla on äänioikeus, on yksi ääni, jota ei voi siirtää toiselle.

2. Edustajakokouksessa äänestetään tavallisesti kättä nostamalla. Jos äänestystulos on 
epäselvä, suoritetaan uusi äänestys värikortteja käyttäen tai äänestyskoneella.
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3. Edustajakokous voi toteuttaa salaisen lippuäänestyksen, jos vähintään kymmenen jäsentä 
pyytää sitä kirjallisesti ennen äänestyksen aloittamista.

4. Päätöksen katsotaan tulleen hyväksytyksi ainoastaan, kun se on saanut annettujen äänten 
enemmistön. Jos vähintään viisi jäsentä pyytää ennen äänestyksen alkua erillistä äänestystä, 
suoritetaan äänestys, jossa AKT-valtioiden edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat 
äänestävät erikseen ja vuorotellen. Tässä tapauksessa päätöksen katsotaan tulleen 
hyväksytyksi ainoastaan, kun se saa enemmistön sekä äänestykseen osallistuvien AKT:n 
edustajien antamista äänistä että Euroopan parlamentin edustajien antamista äänistä.

5. Äänten mennessä tasan esitystä ei hyväksytä. Se voidaan antaa uudelleen käsiteltäväksi 
edustajakokouksen seuraavassa täysistunnossa.

6. Edustajakokous äänestää kohdan tai tarkistuksen tekstin erillisistä osista, jos vähintään viisi 
jäsentä on sitä pyytänyt ennen äänestyksen alkua.

7. Kaikki tämän artiklan 3, 4 ja 6 kohdan mukaisesti jätetyt pyynnöt ovat tekijän omia, ja näin 
ollen ne voidaan peruuttaa koska tahansa ennen äänestystä.

16 artikla

Äänestysselitykset

Jäsen voi antaa lopullisesta äänestyksestä enintään puolentoista minuutin pituisen suullisen 
selityksen tai enintään 200 sanan pituisen kirjallisen selityksen.

17 artikla

Edustajakokouksen päätöslauselmat

1. Edustajakokous ottaa kantaa pysyvien valiokuntien tekemiin mietintöihin sisältyviin 
päätöslauselmaesityksiin 7 artiklan mukaisesti.

2. Edustajakokous ottaa tarvittaessa kantaa myös kiireellisiä asioita koskeviin 
päätöslauselmaesityksiin 7 artiklan mukaisesti.

3. Puheenjohtaja pyytää tarvittaessa samoja kiireellisiä asioita käsittelevien päätöslauselmien 
laatijoita laatimaan kompromissipäätöslauselman. Keskustelun jälkeen edustajakokous 
äänestää kaikista kompromissipäätöslauselmista ja niitä koskevista tarkistuksista. Jos 
kompromissipäätöslauselma hyväksytään, muut samasta aiheesta esitetyt päätöslauselmat 
raukeavat.

4. Edustajakokouksen vahvistamat päätöslauselmat välitetään komissiolle, 
ministerineuvostolle ja muille asianosaisille. Komissio ja ministerineuvosto tekevät 
edustajakokouksen seuraavassa täysistunnossa selkoa hyväksyttyjen päätöslauselmien 
perusteella toteutettavista toimista.
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18 artikla

Tarkistukset

1. AKT-valtion edustaja, jolla on äänioikeus, poliittinen ryhmä tai kymmenen jäsentä voi antaa 
käsiteltäväksi tarkistuksia. Tarkistusten on liityttävä tekstiin, jota niillä pyritään 
muuttamaan, ja ne on esitettävä kirjallisina. Puheenjohtaja päättää tämän perusteella ovatko 
ne sallittuja.

2. Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan täysistunnon alussa.

3. Tarkistuksista äänestetään ennen tekstiä, johon ne liittyvät.

4. Jos samaan tekstin osaan on esitetty kaksi tai useampia tarkistuksia, äänestetään ensin 
tarkistuksesta, joka poikkeaa sisällöltään eniten alkuperäisestä tekstistä. Huomioon voidaan 
ottaa ainoastaan suulliset tarkistukset, joilla korjataan sisältö- tai kielivirheitä. Muiden 
suullisten tarkistusten huomioon ottamisesta päättää edustajakokous harkintansa mukaan.
Suullista tarkistusta ei oteta huomioon, jos kymmenen jäsentä vastustaa sitä seisomaan 
nousten.

19 artikla

Kysymykset, joihin vastataan kirjallisesti

1. Edustajakokouksen jäsen voi esittää ministerineuvostolle tai komissiolle kysymyksiä, joihin 
vastataan kirjallisesti.

2. Kysymykset annetaan kirjallisina työvaliokunnalle, joka päättää, ovatko ne sallittuja, ja 
välittää ne ministerineuvostolle tai komissiolle tapauksesta riippuen. Ministerineuvostoa tai 
komissiota pyydetään vastaamaan kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, 
jolloin kysymys on niille välitetty.

3. Euroopan parlamentti julkaisee kysymykset ja niihin annetut vastaukset Euroopan 
yhteisöjen virallisessa lehdessä ja kukin AKT-valtio sopivaksi katsomassaan muodossa.

4. Kysymykset, joihin ei ole vastattu asetettuna määräaikana, julkaistaan samalla tavoin 
ilmoittaen, että vastausta ei ole vielä annettu.
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20 artikla

Kysymykset, joihin vastataan suullisesti

1. Työvaliokunta päättää komission ja ministerineuvoston kyselytunnin ajankohdasta kunkin 
täysistunnon aikana siten, että paikalla on mahdollisimman korkea-arvoisia edustajia 
molemmista toimielimistä.

2. Kukin edustajakokouksen jäsen voi esittää sekä ministerineuvostolle että komissiolle yhden 
kysymyksen, johon vastataan suullisesti. Kysymykset, joilla on useita allekirjoittajia, esittää 
vain yksi jäsen.

3. Kysymykset annetaan kirjallisina työvaliokunnalle sen asettamaan määräaikaan mennessä.

4. Kiireellisissä tapauksissa yhteispuheenjohtajat ja työvaliokunta voivat päättää kysymyksen 
ottamisesta esityslistalle työvaliokunnan asettaman määräajan umpeuduttua sen toimielimen 
suostumuksella, jolle kysymykset on osoitettu.

5. Edustajakokouksen yhteispuheenjohtajat päättävät kumppanuussopimuksen alan ja sisällön 
huomioon ottaen, ovatko suulliset kysymykset sallittuja. Esityslistalla jo olevia asioita 
koskevat kysymykset eivät ole sallittuja. Sallituiksi todetut kysymykset välitetään 
ministerineuvostolle ja komissiolle. Yhteispuheenjohtajat päättävät suullisten kysymysten 
järjestyksestä. Päätös annetaan viipymättä tiedoksi kysymysten laatijoille.

6. Kysymykset saavat olla enintään sadan sanan pituisia. Ne eivät saa olla väittämiä, vaan 
niiden on oltava kysymyksen muodossa.

7. Edustajakokous varaa kustakin täysistunnosta enintään kaksi tuntia suullisesti vastattavien 
kysymysten käsittelyyn. Kysymyksiin, joihin ajan puutteen vuoksi ei voida vastata, 
annetaan kirjallinen vastaus, jollei kysymyksen laatija peruuta kysymystään.

8. Kysymykseen voidaan vastata ainoastaan, jos kysymyksen laatija on paikalla tai jos hän on 
kirjallisesti ilmoittanut sijaisensa nimen yhteispuheenjohtajille ennen kyselytunnin alkua.

9. Kysymykseen vastataan kirjallisesti, jos kysymyksen laatija tai hänen sijaisensa ei ole 
paikalla.

10. Ministerineuvostolta tai komissiolta pyydetään lyhyttä vastausta. Kun vastaus on annettu, 
alkuperäisen kysymyksen laatija voi esittää yhden lyhyen lisäkysymyksen, jos aikaa on. 
Puheenjohtaja voi kieltää kysymyksen, joka ei liity alkuperäiseen kysymykseen.

11. Ministerineuvoston tai komission antaman vastauksen jälkeen voidaan kymmenen tai 
useamman edustajakokouksen jäsenen pyynnöstä järjestää keskustelu. Puheenjohtaja asettaa 
keskustelulle määräajan.
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21 artikla

Kertomus ministerineuvoston toiminnasta

Ministerineuvoston toimintaa koskeva kertomus, johon sisältyy edustajakokouksen 
päätöslauselmien nojalla toteutetut toimenpiteet, painetaan virallisilla kielillä ja jaetaan.

22 artikla

Kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon tutkinta

Edustajakokous voi työvaliokunnan ehdotuksesta nimittää yhden AKT-valtiota edustavan ja 
yhden Euroopan yhteisöä edustavan esittelijän laatimaan kertomuksen tietystä AKT:n alueesta 
tai jostakin muusta kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon liittyvästä asiasta.

23 artikla

Ministerineuvoston lausuntopyynnöt

1. Jos edustajakokousta pyydetään antamaan lausunto ministerineuvoston päätöksestä tai 
ehdotetusta päätöksestä, päätöslauselmasta, suosituksesta tai lausunnosta, pyyntö annetaan 
työvaliokunnalle, joka tuo asian ja sitä koskevan suosituksen edustajakokouksen 
käsiteltäväksi.

2. Työvaliokunta voi tehdä lopullisen päätöksen ministerineuvoston kiireelliseksi julistamassa 
asiassa.

24 artikla

Pysyvät parlamentaariset valiokunnat

1. Edustajakokous asettaa kolme pysyvää parlamentaarista valiokuntaa, jotka suorittavat 
kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä seuraavilla aloilla:

– demokratiakehityksen edistäminen vuoropuhelun ja kuulemisen kautta
– taloudelliset ja rahoitukselliset kysymykset, kauppakysymykset ja Euroopan kehitysrahaston 

täytäntöönpano
– yhteiskunta- ja ympäristökysymykset.

2. Edustajakokouksen yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti sen pysyvät parlamentaariset 
valiokunnat muodostetaan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenistä 1 artiklan 
mukaisesti, ja ne toimivat siten, että kumpikin osapuoli on täysin yhdenvertainen.

3. Pysyvien parlamentaaristen valiokuntien työjärjestyksen, joka on tämän työjärjestyksen 
liitteenä, vahvistaa edustajakokous työvaliokunnan ehdotuksesta.
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25 artikla

Väliaikaiset seurantakomiteat

1. Työvaliokunta voi, yhteisen edustajakokouksen ehdotuksesta, perustaa väliaikaisia 
seurantakomiteoita, jotka käsittelevät kumppanuussopimukseen tai sopimuksen alaan 
liittyviä tiettyjä aiheita. Samanaikaisesti voi toimia korkeintaan kaksi tällaista komiteaa.
Seurantakomiteoiden on saatettava työnsä päätökseen yhden vuoden kuluessa.

2. Työvaliokunnan on määritettävä niiden tehtävät, kokoonpano ja toimivalta.

26 artikla

Seminaarit

1. Edustajakokous järjestää säännöllisesti sekä Euroopan unionissa että AKT-maissa 
seminaareja Euroopan unionin ja AKT-valtioiden kansojen keskinäisen ymmärryksen 
lisäämiseksi sekä yleisen tietoisuuden lisäämiseksi kehitysasioista.

2. Seminaarien järjestämisestä vastaa työvaliokunta, ja ne tarjoavat edustajakokoukselle 
erityisesti mahdollisuuden kutsua henkilöitä, jotka voivat antaa sille tietoja poliittiseen, 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen sekä kulttuurikysymyksiin liittyvistä 
huolenaiheista.

27 artikla

Työmatkat ja valtuuskunnat

1. Työvaliokunta voi päättää tiedonhankintamatkojen tekemisestä AKT- tai EU-maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin talousarvion sallimissa rajoissa. Työvaliokunta tai yhteinen 
edustajakokous voi myös päättää valtuuskuntien lähettämisestä seuraamaan presidentin- tai 
parlamenttivaaleja kyseisen maan kutsusta edellyttäen, että valtuuskuntien turvallisuus ei ole 
uhattuna. Työvaliokunta voi lisäksi lähettää valtuuskuntia talous- ja sosiaalikomitean sekä 
sosiaalisten yhteistyökumppanien kokouksiin – vaikka kokoukset järjestettäisiinkin muualla kuin 
Brysselissä – 29 artiklan edellyttämän tiiviin yhteistyön periaatteen mukaisesti.

2. Yhteispuheenjohtajat tai varapuheenjohtajat voivat osallistua yhdessä tai erikseen yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen puolesta korkean tason kokouksiin, joihin heidät on 
kutsuttu virkansa puolesta. Heidän on tällaisilla työmatkoilla edustettava koko edustajakokousta, 
ja niihin liittyvien toimintojen on ilmennettävä AKT:n ja EU:n yhteisiä etuja.
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28 artikla

Neuvottelut kansalaisyhteiskunnan kanssa

Edustajakokous toteuttaa toimia, joilla varmistetaan, että AKT-valtiot ja Euroopan unioni pitävät 
säännöllisesti yhteyttä ja neuvottelevat AKT-valtioiden ja EU:n taloudellisten ja sosiaalisten 
kumppanien edustajien ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kuullakseen niiden 
näkemyksiä kumppanuussopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Nämä kansalaisyhteiskunnan 
edustajat voivat osallistua alueiden ja tätä pienempien yksiköiden kokouksiin, pysyvien 
valiokuntien kokouksiin ja seminaareihin. Työvaliokunta tutkii tapauskohtaisesti, millä ehdoilla 
ne kutsutaan.

29 artikla

Kunniapuheenjohtaja

Edustajakokous voi työvaliokunnan ehdotuksesta poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää 
kunniapuheenjohtajan arvon entiselle yhteispuheenjohtajalleen. Tällä kunnianosoituksella 
edustajakokous antaa tunnustuksen kyseisen henkilön erinomaiselle toiminnalle 
edustajakokouksen hyväksi jäsenyytensä aikana.

30 artikla

Sihteeristö

Euroopan parlamentin pääsihteeri ja AKT:n sihteeristön pääsihteeri toteuttavat kaikki toimet, 
joita edustajakokouksen avustamiseksi ja sen kitkattoman toiminnan varmistamiseksi tarvitaan.
He ovat vastuussa edustajakokouksen työvaliokunnalle.

31 artikla

Varainhoitosääntö

Edustajakokous vahvistaa varainhoitosääntönsä työvaliokunnan ehdotusten perusteella.

32 artikla

Työjärjestyksen tulkinta

Puheenjohtaja, tai hänen pyynnöstään työvaliokunta, päättää työjärjestyksen tulkintaan liittyvistä 
kysymyksistä.
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33 artikla

Työjärjestyspuheenvuorot

1. Jäsen voi käyttää työjärjestyksen noudattamista koskevan puheenvuoron tai tehdä 
menettelyä koskevan aloitteen, jolloin hän saa käyttää puheenvuoron ennen muita.
Työjärjestyksen noudattamista tai menettelyä koskeva puheenvuoro saa kestää enintään 
kaksi minuuttia.

2. Puheenjohtaja voi pyynnöstä myöntää esitystä vastustavalle puhujalle enintään 
kaksi minuuttia kestävän puheenvuoron.

3. Muita puheenvuoroja ei myönnetä.

4. Puheenjohtaja ilmoittaa työjärjestyksen noudattamista tai menettelyaloitetta koskevan 
päätöksensä. Hän voi neuvotella ensin työvaliokunnan kanssa.

34 artikla

Työjärjestyksen tarkistaminen

1. Edustajakokous päättää työjärjestystä koskevista tarkistuksista työvaliokunnan ehdotusten 
perusteella kuultuaan poliittisten asioiden valiokuntaa.

2. Tarkistukset hyväksytään ainoastaan jos ne saavat edustajakokouksen molempien 
edustajaryhmien äänten enemmistön.

3. Jollei äänestyksen yhteydessä toisin määrätä, työjärjestystä koskevat muutokset tulevat 
voimaan niiden hyväksymistä seuraavan täysistunnon ensimmäisenä päivänä.
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LIITE I: Pysyvien valiokuntien toimivalta, vastuualueet, kokoonpano ja menettelyt

1 artikla

Pysyviä parlamentaarisia valiokuntia on kolme. Niiden toimivalta ja vastuualueet ovat seuraavat:

I. POLIITTISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. poliittinen vuoropuhelu (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 8 artikla), kehitys ja 
institutionaaliset kysymykset;

2. ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen, demokratia ja moitteeton hallintotapa 
(AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artikla);

3. rauhaa rakentavat politiikat sekä selkkausten ehkäiseminen ja ratkaiseminen (AKT–EU-
kumppanuussopimuksen 11 artikla);

4. maahanmuuttokysymykset (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 13 artikla);

5. edustajakokouksen suhteet kansainvälisiin järjestöihin.

Val iokunta  yhteensovittaa tiedonhankinta- ja vaalitarkkailumatkoihin liittyvät työt 
edustajakokouksen työjärjestyksen 28 artiklan mukaisesti.

II. TALOUDELLISEN KEHITYKSEN, RAHOITUKSEN JA KAUPAN VALIOKUNTA

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. taloudellinen kehitys ja kaupallinen yhteistyö sekä kehityksen ja kumppanuuden 
edellytysten vahvistaminen;

2. makrotaloudelliset ja rakenteelliset uudistukset, talouden eri sektorien kehittäminen ja 
matkailu (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 22–24 artikla);

3. uudet AKT–EY-kauppajärjestelyt, markkinoille pääsy ja AKT-valtioiden asteittainen 
integroituminen maailmantalouteen (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 34–37 artikla);

4. kauppa ja työelämää koskevat normit (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 50 artikla);
5. maaseudun kehittäminen, kalastus ja elintarviketurva (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 

53 ja 54 artikla);
6. kaikki kehitysrahoitusyhteistyötä koskevat kysymykset, Euroopan kehitysrahaston 

toteuttamisen seuranta mukaan lukien.
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III. SOSIAALI- JA YMPÄRISTÖASIOIDEN VALIOKUNTA

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. sosiaalialan ja yksilön kehitys;
2. perusinfrastruktuuri ja -sosiaalipalvelut, terveyteen ja koulutukseen liittyvät asiat mukaan 

lukien (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 25 artikla);
3. nuoriso- ja kulttuuriasiat (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 26 ja 27 artikla);

4. sukupuoleen liittyvät kysymykset (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 31 artikla);
5. ympäristö ja luonnonvarat (AKT–EU-kumppanuussopimuksen 32 artikla).

2 artikla

1. Jokaisella edustajakokouksen jäsenellä on oikeus olla jäsenenä yhdessä pysyvässä 
valiokunnassa.

2. Valiokunnissa on 52 jäsentä. Niissä on tasalukuinen määrä Euroopan parlamentin jäseniä ja 
AKT-valtioita edustavia parlamentin jäseniä. Jos AKT-valtioiden määrä kasvaa, lisätään 
pysyvien valiokuntien jäsenmäärää samassa suhteessa.

3. Valiokunnan puheenjohtajiston kutsusta jäsen voi osallistua myös sellaisen valiokunnan 
kokoukseen, johon hän ei kuulu, joko neuvonantajan ominaisuudessa tai silloin kun 
valiokunnassa käsitellään hänen maataan tai aluettaan koskevia asioita.

4. Edustajat, jotka eivät ole parlamentin jäseniä, voivat osallistua kokouksiin vain silloin, kun 
valiokunnassa käsitellään heidän maataan koskevia asioita. Näillä edustajilla ei kuitenkaan 
ole äänestysoikeutta.

5. Kaikki kokoukset ovat julkisia, jos valiokunta ei päätä toisin.

3 artikla

1. Valiokuntien kokoonpano vastaa mahdollisimman pitkälle edustajakokouksen kokoonpanoa.

2. Kukin valiokunta valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajiston vuodeksi 
kerrallaan.

3. Valiokunnan puheenjohtajisto muodostuu kahdesta yhteispuheenjohtajasta (Euroopan 
parlamentin edustaja ja AKT-valtioiden edustaja) ja neljästä varapuheenjohtajasta (kaksi 
AKT-valtioiden edustajaa ja kaksi Euroopan parlamentin edustajaa).

4. Valiokuntien puheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin jäsen ja AKT-valtioita 
edustava parlamentin jäsen yhdessä.
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5. Valiokunnat voivat työvaliokunnan luvalla nimittää esittelijöitä selvittämään toimivaltansa 
piiriin kuuluvia erityiskysymyksiä ja laatimaan mietintöjä edustajakokoukselle jätettäväksi 
työjärjestyksen 2 artiklan mukaisesti.

Mietintöihin sisältyviin päätöslauselmaesityksiin voidaan liittää perusteluosa, jonka 
enimmäispituus on neljä sivua.

6. Pysyvät valiokunnat voivat keskustella muista esityslistalla olevista asioista ilman mietintöä 
ja ilmoittaa työvaliokunnalle kirjallisesti, että mainituista asioista on keskusteltu.

7. Valiokunnat osallistuvat myös muita kuin valtioita edustavien toimijoiden kanssa käytävään 
vuoropuheluun kumppanuussopimuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti erityisesti 
kuulemisten avulla.

8. Valiokunnat tekevät selkoa toiminnastaan edustajakokoukselle.

4 artikla

1. Valiokunnat kokoontuvat yhteispuheenjohtajiensa kutsusta. Vuoden aikana järjestetään 
enintään neljä kokousta, joista kaksi edustajakokouksen täysistuntojen aikana.

2. Kaikki jäsenet voivat jättää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi. Menettelyn osalta 
valiokuntien kokouksiin sovelletaan soveltuvin osin edustajakokouksen työjärjestyksen 
3 artiklaa (muiden toimielinten osallistuminen), 4 artiklaa (tarkkailijat), 8 artiklaa 
(päätösvaltaisuus), 9 artiklaa (istuntojen puheenjohtajuus), 15 artiklaa (äänestysoikeus ja 
äänestystavat) ja 28 artiklaa (neuvottelut kansalaisyhteiskunnan kanssa).
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LIITE II: Tekstien pituus

Käännettäviksi ja jäljennettäviksi toimitettaviin teksteihin sovelletaan seuraavia 
enimmäispituuksia:

– perustelut, valmistelevat työasiakirjat ja tiedonhankintamatkoista laaditut raportit: 6 sivua

– mietintöihin sisältyvät päätöslauselmaesitykset ja kiireelliset aiheet: 4 sivua, johdanto-
osan kappaleet mukaan luettuina, mutta johdanto-osan viitteet pois luettuina

"Sivulla" tarkoitetaan 1 500 merkin pituista tekstiä (välilyöntejä ei lasketa merkeiksi).

Liitettä voidaan muuttaa puhemiehistön yksinkertaisella päätöksellä.


