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APVIENOTĀS PARLAMENTĀRĀS ASAMBLEJAS REGLAMENTS

1. pants

Apvienotā parlamentārā asambleja

1. ĀKK un ES Apvienoto parlamentāro asambleju izveidoja saskaņā ar 17. pantu 
Partnerattiecību nolīgumā starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas 
puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses.

2. Apvienoto parlamentāro asambleju veido vienāds skaits ES un ĀKK valstu pārstāvju.
Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļi ir Eiropas Parlamenta deputāti, no vienas puses, un 
katras ĀKK valsts parlamenta deputāti vai, ja deputātu nav, šo valstu parlamentu iecelti 
pārstāvji, no otras puses. Ja kādā valstī nav parlamenta, attiecīgās ĀKK valsts pārstāvis bez 
balsstiesībām var piedalīties Asamblejā pēc iepriekšēja Apvienotās parlamentārās asamblejas 
apstiprinājuma.

3. Asamblejas locekļiem pilnvaras piešķir dokuments, ar ko personu apstiprina amatā un ko 
ĀKK valstu pārstāvju gadījumā izdod attiecīgās valsts kompetentā iestāde, bet Eiropas 
Parlamenta pārstāvju gadījumā — Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs.

2. pants

Asamblejas Prezidijs

1. Asambleja no tās locekļu vidus ievēlē Prezidiju uz vienu gadu.

2. Prezidija sastāvā ir divi līdzpriekšsēdētāji vienādā statusā, kā arī 24 priekšsēdētāja vietnieki.
Pusi Prezidija locekļu izraugās ĀKK valstu pārstāvji, un otru pusi — Eiropas Parlamenta 
pārstāvji saskaņā ar kārtību, kādu katra no pusēm noteikusi.

3. Prezidijs gatavo Asamblejas darbu, cieši seko pasākumu īstenošanai un rezolūciju 
pieņemšanai, kā arī veido nepieciešamos sakarus ar ĀKK un EP Ministru padomi (še turpmāk —
“Ministru Padome”) un ar ĀKK un EP Vēstnieku komiteju.

4. Prezidijs atbild par Asamblejas darba koordinēšanu.

5. Prezidijs pēc līdzpriekšsēdētāju iniciatīvas sanāk ne retāk kā divreiz gadā, parasti pirms 
Asamblejas sesijām.

6. Prezidijs Asamblejai iesniedz debašu iespējamo darba kārtību. Prezidijs atbild par to, ka puse 
no darba kārtības punktiem pēc iespējas attiecas uz kopīgo interešu jautājumiem.
Tas var ierosināt uzstāšanās laika ierobežojumus.
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7. Prezidijs ir struktūra, kas atbild par jautājumiem saistībā ar pastāvīgo komiteju sastāvu un 
kompetenci.

8. Prezidijs ir struktūra, kas atbild par pastāvīgo komiteju pilnvarošanu attiecībā uz ziņojumu un 
rezolūciju priekšlikumu sagatavošanu.

9. Prezidijs var arī nodot jautājumus apspriešanai pastāvīgajās komitejās, kuras pēc tam var 
pieprasīt ziņojuma sagatavošanu par kādu īpašu tematu.

10. Prezidijs ir atbildīgs par Asamblejas rezolūciju un lēmumu pieņemšanas pēcpasākumu 
uzraudzību. Attiecībā uz pastāvīgās parlamentārās komitejas iesniegtajām rezolūcijām 
pēcpasākumu uzraudzības pilnvaras var deleģēt attiecīgās pastāvīgās parlamentārās komitejas 
priekšsēdētājam un referentam.

11. Prezidija sanāksmes nav atklātas.

3. pants

Pārējo iestāžu piedalīšanās

1. Asamblejas sesijās piedalās Ministru Padome.

2. ĀKK Ministru Padome un ĀKK Vēstnieku komiteja, kā arī Eiropas Savienības Padome un 
Eiropas Komisija var apmeklēt Asamblejas sesijas pēc Prezidija uzaicinājuma.

4. pants

Novērotāji

1. Gadījumā, ja Partnerattiecību nolīgumam pievienojas jauna valsts, un kamēr šī valsts ratificē 
attiecīgo nolīgumu, šīs valsts pārstāvis Asamblejas sesijas var apmeklēt kā novērotājs. ĀKK 
grupas dalībvalstis var Asamblejā piedalīties kā novērotājas.

2. ĀKK valstu reģionālās ekonomikas grupas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, 
ĀKK un ES ekonomikas un sociālo partneru pārstāvji, kā arī pārējie pilsoniskās sabiedrības 
dalībnieki var sūtīt savus delegātus uz Asamblejas sesijām kā novērotājus. Šie delegāti arī var 
apmeklēt Apvienotās parlamentārās asamblejas pastāvīgo komiteju sanāksmes un reģionālās vai 
apakšreģionālās parlamenta sanāksmes.

Asamblejas sesijās likumīgi var piedalīties Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskais 
centrs (LTC) un Uzņēmumu attīstības centrs (UAC).
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3. Līdzpriekšsēdētājs ar Prezidija piekrišanu kā novērotājus var uzaicināt citas organizācijas vai 
personas piedalīties Asamblejas sesijās, pastāvīgo komiteju sanāksmēs un reģionālajās vai 
apakšreģionālajās parlamenta sanāksmēs.

4. Novērotājiem nav balsstiesību. Viņiem sesijā dod vārdu ar Asamblejas piekrišanu.

5. pants

Asamblejas sesijas

1. Asamblejas sesijas notiek divreiz gadā; to sasauc līdzpriekšsēdētāji, un tā pārmaiņus notiek 
kādā ĀKK valstī un Kopienas dalībvalstī.

2. Attiecībā uz sesiju norises vietas izvēli pārmaiņus jāņem vērā visas ĀKK valstu grupas un 
Kopienas dalībvalstis.

3. Asamblejas ārkārtas sesiju līdzpriekšsēdētāji var sasaukt pēc Prezidija vai Ministru Padomes 
pieprasījuma.

6. pants

Asamblejas reģionālās un apakšreģionālās sanāksmes

1. Saskaņā ar Partnerattiecību nolīguma 17. panta 3. punktu Apvienotā parlamentārā asambleja 
var rīkot reģionālās un apakšreģionālās sanāksmes. Par šīm sanāksmēm lemj pēc Prezidija vai 
attiecīgo reģionu pieprasījuma.

2. Apvienotās parlamentārās asamblejas Reglamentā “reģions” un “apakšreģions” ir veidojumi, 
ko nosaka ĀKK valstu parlamenti. Par visiem šādi noteiktiem veidojumiem galīgo 
apstiprinājumu sniedz Apvienotā parlamentārā asambleja.

3. Šajās sanāksmēs piedalās viens parlamenta deputāts no katras ĀKK valsts attiecīgā reģiona 
vai apakšreģiona, kā arī tikpat liels skaits Eiropas Parlamenta deputātu.

4. Asambleja rīko ne vairāk kā divas reģionālās vai apakšreģionālās sanāksmes gadā.

5. Prezidijs pieņem nepieciešamos izpildes pasākumus šo sanāksmju sarīkošanai.

7. pants

Darba kārtība
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1. Prezidijs sagatavo sesijas darba kārtības projektu. Līdzpriekšsēdētāji šo projektu iesniedz 
pieņemšanai Asamblejā. Tēmas ietver sadarbību attīstības jomā starp Eiropas Savienību un ĀKK 
valstīm saistībā ar Partnerattiecību nolīgumu.

Katras sesijas darba kārtības projektā ietver divu veidu tēmas:

i) pastāvīgo komiteju iesniegtie ziņojumi. Vienā sesijā tādi var būt trīs. Ziņojumos iekļauto 
rezolūciju priekšlikumu garums ir noteikts šā reglamenta II pielikumā.

ii) pastāvīgo komiteju vai paša Prezidija iesniegtās neatliekamās tēmas. Tās var iekļaut tikai 
ārkārtas gadījumā, un sesijas laikā tās var būt tikai divas.

2. Neatliekamo tēmu gadījumā rezolūcijas priekšlikumu var iesniegt ĀKK valstu pārstāvis, 
politiskā grupa vai desmit locekļu.Rezolūciju priekšlikumiem jābūt par steidzamiem 
jautājumiem, kuri ir iekļauti sesijas darba kārtībā, un tie nedrīkst pārsniegt šā reglamenta 
II pielikumā noteikto garumu. Rezolūciju priekšlikumus jāiesniedz četras nedēļas pirms tās 
sesijas atklāšanas, kurā par tiem debatēs un balsos.

3. Rezolūciju priekšlikumus par neatliekamām tēmām iesniedz Prezidijā. Prezidijs pārbauda, vai 
visi rezolūciju priekšlikumi atbilst iepriekšējā punktā izklāstītajiem kritērijiem, vai tie ir iekļauti 
darba kārtībā un ir pieejami angļu un franču valodā. Prezidija priekšlikumus iesniedz 
apstiprināšanai Asamblejā.

4. Prezidijs informēšanas nolūkā rezolūciju priekšlikumus par neatliekamajām tēmām pārsūta 
atbildīgajai komitejai.

8. pants

Kvorums

1. Asamblejā kvorums veidojas, ja ir ieradusies trešā daļa pārstāvju gan no ĀKK valstīm, gan 
Eiropas Parlamenta.

2. Neatkarīgi no balsošanā piedalījušos skaita balsojums ir spēkā, izņemot gadījumus, ja pirms 
balsošanas sākuma sanāksmes vadītājs pēc vismaz desmit locekļu iepriekšēja pieprasījuma 
konstatē, ka nav kvoruma. Ja nav kvoruma, balsošanu pārceļ uz nākamās sanāksmes dienas 
kārtību.

9. pants

Sanāksmju vadīšana

1. Līdzpriekšsēdētāji kopīgi izlemj, kurš no viņiem vadīs katru Asamblejas sanāksmi.
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2. Sanāksmes vadītājs atklāj, pārtrauc un slēdz Asamblejas sanāksmes. Sanāksmes vadītājs 
nodrošina Reglamenta ievērošanu un kārtības uzturēšanu, dod vārdu runātājiem, paziņo par 
debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai, kā arī paziņo balsojuma rezultātus.

3. Sanāksmes vadītājs debatēs var runāt tikai, lai sniegtu kopsavilkumu vai aicinātu runātājus 
nenovirzīties no temata, taču viņam jāatsakās no sanāksmes vadīšanas, ja viņš vēlas piedalīties 
debatēs.

4. Abus līdzpriekšsēdētājus sēdes vadīšanā var aizstāt priekšsēdētāja vietnieks.

10. pants

Sēdvietu izkārtojums

Deputātu sēdvietas Eiropas Parlamenta pārstāvjiem sakārtotas alfabētiskā secībā atkarībā no viņu 
uzvārda, bet ĀKK valstu pārstāvjiem — alfabētiskā secībā atkarībā no uzvārda un valsts, kuru 
viņi pārstāv.

11. pants

Oficiālās valodas

1. Asamblejas oficiālās valodas ir angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, itāliešu, 
latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, 
spāņu, ungāru, vācu un zviedru.

2. Asamblejas pieņemtos tiesību aktus publicē oficiālajās valodās. Sagatavošanas dokumentus un 
darba dokumentus publicē vismaz angliski un franciski.

3. Prezidijs var lemt par to, cik valodās jānodrošina mutiskā tulkošana gadījumos, kad 
Asamblejas sesijas notiek ārpus parastajām Eiropas Parlamenta darba vietām.

12. pants

Apspriežu publiskums

Asamblejas sesijas ir atklātas, ja vien tā nepieņem pretēju lēmumu.
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13. pants

Apspriežu protokols un kopsavilkuma ziņojums presei

1. Katras sēdes apspriežu protokolu, kurā iekļauti Asamblejas lēmumi un runātāju vārdi, izdala 
nākamajā sēdē.

2. Apspriežu protokolu Eiropas Parlaments publicē “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”, 
savukārt ĀKK valstis — veidā, kādu katra no tām uzskata par atbilstīgu.

3. Apspriežu kopsavilkumu presei sagatavo angliski un franciski. Šis kopsavilkums nav oficiāls 
dokuments.

14. pants

Tiesības uzstāties

1. Asamblejas loceklis drīkst uzstāties tikai tad, kad viņu uzaicina sanāksmes vadītājs.
Rezolūcijās pieminētajām valstīm ir tiesības atbildēt tām atvēlētajā laikā.

2. Pēc sanāksmes vadītāja ierosinājuma Asambleja var lemt par uzstāšanās laika ierobežošanu.

3. Eiropas Parlamenta deputātiem uzstāšanās laiku piešķir saskaņā ar d’Honda (d’Hondt) 
sistēmu.

4. Ministru padomes locekļus vai to ieceltos pārstāvjus, kā arī citu 3. panta 2. punktā minēto 
struktūru pārstāvjus uzklausa pēc viņu pieprasījuma.

5. Izņemot 6. punktā noteiktos gadījumus, runātāju drīkst pārtraukt sanāksmes vadītājs tikai tad, 
ja runātājs pārsniedz piešķirto uzstāšanās laiku.

6. Ja runātājs novirzās no temata, sanāksmes vadītājs viņam par to aizrāda. Ja runātājs turpina 
novirzīties no temata, sanāksmes vadītājs var viņam uz kādu noteiktu laiku aizliegt uzstāties.

15. pants

Balsstiesības un balsošanas veidi

1. Visiem balsstiesīgajiem locekļiem ir viena balss, un to nedrīkst deleģēt.

2. Parasti Asamblejā balso, paceļot roku. Ja apšauba šādi balsojot iegūto rezultātu, balsošana 
notiek ar krāsainām kartītēm vai arī elektroniski.
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3. Asambleja balso aizklāti, ja pirms balsošanas sākuma vismaz desmit locekļu iesniedz 
rakstisku pieprasījumu.

4. Lēmumu uzskata par pieņemtu tikai tad, ja to atbalsta ar nodoto balsu vairākumu. Ja pirms 
balsošanas sākuma ne mazāk kā pieci locekļi iesniedz pieprasījumu par šķirtu balsošanu, rīko 
balsošanu , kurā ĀKK valstu pārstāvji un Eiropas Parlamenta pārstāvji balso atsevišķi un 
pārmaiņus savā starpā. Šādā gadījumā attiecīgo tekstu uzskata par pieņemtu tikai tad, ja to ar 
nodoto balsu vairākumu atbalsta gan ĀKK valstu, gan Eiropas Parlamenta pārstāvji, kas 
piedalījušies balsojumā.

5. Vienāda “par” un “pret” balsu skaita gadījumā priekšlikumu nepieņem. To var atkārtoti 
iesniegt apspriešanai nākamajā Asamblejas sesijā.

6. Asambleja balso par atsevišķām punkta vai grozījuma teksta daļām gadījumā, ja pirms 
balsošanas sākuma pieprasījumu par to iesniedz vismaz pieci locekļi.

7. Par jebkuru pieprasījumu, ko iesniedz saskaņā ar šā panta 3., 4. un 6. punktu, atbild tā autors, 
un to var attiecīgi atsaukt jebkurā brīdī pirms balsojuma.

16. pants

Balsojuma skaidrojumi

Jebkurš loceklis par galīgo balsojumu var sniegt pusotras minūtes ilgu mutisku skaidrojumu vai 
arī rakstisku skaidrojumu, kas nepārsniedz 200 vārdu.

17. pants

Asamblejas rezolūcijas

1. Saskaņā ar 7. pantu Asambleja balso par pastāvīgo komiteju iesniegtajos ziņojumos 
iekļautajiem rezolūciju priekšlikumiem.

2. Saskaņā ar 7. pantu Asambleja atbilstīgā gadījumā balso arī par jebkuriem rezolūciju 
priekšlikumiem attiecībā uz neatliekamām tēmām.

3. Atbilstīgā gadījumā sanāksmes vadītājs autorus, kuru rezolūcijas ir par līdzīgām neatliekamām 
tēmām, aicina panākt kompromisu. Pēc debatēm Asambleja balso par katru kompromisa 
rezolūciju un tās grozījumiem. Pēc tam, kad pieņemta kompromisa rezolūcija, citas par to pašu 
tēmu iesniegtās rezolūcijas zaudē spēku.

4. Asamblejas pieņemtās rezolūcijas pārsūta Komisijai un Ministru padomei, kā arī visām 
pārējām ieinteresētajām pusēm. Komisija un Ministru Padome nākamajā Asamblejas sesijā ziņo 
par pieņemto rezolūciju pēcpasākumiem.
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18. pants

Grozījumi

1. Grozījumus var iesniegt balsstiesīgs ĀKK valsts pārstāvis, politiskā grupa vai desmit locekļu.
Grozījumiem jāattiecas uz tekstu, kas jāgroza, un tie jāiesniedz rakstveidā. Pamatojoties uz šiem 
kritērijiem, sanāksmes vadītājs lemj, vai grozījumi ir pieņemami.

2. Grozījumu iesniegšanas termiņu paziņo sesijas sākumā.

3. Balsošanā prioritāte ir grozījumiem, nevis tekstam, uz kuru tie attiecas.

4. Ja par vienu un to pašu teksta daļu iesniegti divi vai vairāki grozījumi, vispirms balso par to 
grozījumu, kas visvairāk atšķiras no sākotnējā teksta. Var ņemt vērā tikai tos mutiskos 
grozījumus, ar ko labo faktu vai valodas kļūdas. Par pārējiem mutiskiem grozījumiem lemj 
Asambleja. Mutisko grozījumu neņem vērā, ja pret to, stāvot kājās, iebilst desmit locekļu.

19. pants

Jautājumi, uz kuriem sniedz rakstisku atbildi

1. Jebkurš Asamblejas loceklis Ministru padomei vai Komisijai var iesniegt jautājumus, uz 
kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes.

2. Jautājumus rakstveidā iesniedz Prezidijam, un, ja Prezidijs uzskata, ka tie ir pieņemami, tos 
attiecīgi pārsūta Ministru Padomei vai Komisijai. Ministru padomi vai Komisiju lūdz sniegt 
rakstisku atbildi divu mēnešu laikā no dienas, kurā jautājums tām pārsūtīts.

3. Jautājumus, uz kuriem sniegta atbilde, kopā ar atbildēm Eiropas Parlaments publicē “Eiropas 
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”, savukārt ĀKK valstis — veidā, kādu katra no tām uzskata par 
atbilstīgu.

4. Jautājumus, uz kuriem noteiktajā laika posmā nav atbildes, publicē tādā pašā veidā ar norādi, 
ka atbilde vēl nav sniegta.

20. pants

Jautājumi, uz kuriem sniedz mutisku atbildi

1. Katrā sesijā Prezidijs nosaka jautājumu laiku, kad Ministru Padome un Komisija ir pārstāvētas 
augstākajā līmenī un abām iestādēm var uzdot jautājumus.
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2. Jebkurš Asamblejas loceklis var uzdot Ministru padomei un Komisijai vienu jautājumu, uz 
kuru jāsniedz mutiska atbilde. Par jautājumiem, kurus iesnieguši vairāki locekļi, vārdu dod tikai 
vienam.

3. Jautājumus iesniedz rakstiski Prezidija noteiktajā termiņā.

4. Neatliekamos gadījumos un ar to iestāžu piekrišanu, kurām jautājumi adresēti, 
līdzpriekšsēdētāji vai Prezidijs var izlemt par jautājuma iekļaušanu darba kārtībā pat tad, ja 
Prezidija noteiktais termiņš pagājis.

5. Asamblejas līdzpriekšsēdētāji lemj par mutisko jautājumu pieņemamību. To reglamentē 
Partnerattiecību nolīguma darbības joma un saturs. Jautājumi saistībā ar tēmām, kas jau ir 
iekļautas debašu darba kārtībā, nav pieņemami. Jautājumus, kas atzīti par pieņemamiem, paziņo 
Ministru padomei vai Komisijai. Līdzpriekšsēdētāji lemj par secību, kādā izskatīs mutiskos 
jautājumus. Līdzpriekšsēdētāji par savu lēmumu nekavējoties informē jautājuma iesniedzēju.

6. Jautājumi nevar pārsniegt 100 vārdu. Jautājumam jābūt jautājuma, nevis apgalvojuma formā.

7. Asambleja katrā sesijā paredz ne vairāk kā divas stundas laika to jautājumu izskatīšanai, uz 
kuriem sniedz mutisku atbildi. Uz jautājumiem, kas paliek neatbildēti laika trūkuma dēļ, atbild 
rakstiski, ja vien jautājuma iesniedzējs neatsauc savu jautājumu.

8. Uz jautājumu var atbildēt tikai iesniedzēja klātbūtnē vai arī tad, ja iesniedzējs līdz jautājumu 
izskatīšanas laika sākumam līdzpriekšsēdētājiem rakstiski paziņojis sava aizstājēja vārdu.

9. Ja nav ieradies ne jautājuma iesniedzējs, ne viņa aizstājējs, uz jautājumu sniedz rakstisku 
atbildi.

10. Ministru padomei un Komisijai lūdz sniegt īsu atbildi. Pēc atbildes sniegšanas 
pamatjautājuma iesniedzējs var uzdot īsu papildjautājumu, ja vēl ir laiks. Sanāksmes vadītājs var 
noraidīt jebkuru jautājumu, kas neattiecas uz pamatjautājumu.

11. Pēc vismaz desmit Asamblejas locekļu pieprasījuma Ministru padomes vai Komisijas 
sniegtajai atbildei var sekot debates. Sanāksmes vadītājs nosaka šo debašu ilgumu.

21. pants

Ziņojums par Ministru padomes darbību

Ziņojumu par Ministru padomes darbību, ietverot pasākumus, kas veikti, lai īstenotu Asamblejas 
rezolūcijas, drukā visās oficiālajās valodās un izplata.
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22. pants

Partnerattiecību nolīguma īstenošanas pārbaude

Pēc Prezidija ierosinājuma Asambleja var izraudzīties vienu līdzreferentu no ĀKK valsts un 
vienu — no Eiropas, lai sagatavotu ziņojumu par kādu atsevišķu ĀKK valstu reģionu vai 
apakšreģionu vai jebkuru citu jautājumu saistībā ar Partnerattiecību nolīguma īstenošanu.

23. pants

Ministru padomes lūgumi sniegt atzinumu

1. Ja Asamblejai lūdz sniegt atzinumu par Ministru padomes lēmumu, lēmuma projektu, 
rezolūciju, ieteikumu vai atzinumu, pieprasījumu iesniedz Prezidijā, kas attiecīgo jautājumu kopā 
ar ieteikumu nodod Asamblejai.

2. Prezidijs var pieņemt galīgo lēmumu, ja Ministru padome paziņo, ka jautājums ir neatliekams.

24. pants

Pastāvīgās parlamentārās komitejas

1. Asambleja izveido trīs pastāvīgās parlamentārās komitejas, kas attiecībā uz Partnerattiecību 
nolīguma īstenošanu atbild par šādām jomām:

– demokrātijas procesu veicināšana ar dialoga un apspriežu palīdzību;
– ekonomikas, finanšu un tirdzniecības jautājumi un Eiropas Attīstības fondu izmantošana;
– sociālie un vides jautājumi.

2. Saskaņā ar Asamblejas vispārējām darba metodēm pastāvīgās parlamentārās komitejas veido 
Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļi atbilstīgi 1. pantam, un tās darbojas, stingri 
ievērojot vienlīdzības principu.

3. Pēc Prezidija ierosinājuma Asambleja pieņem pastāvīgo parlamentāro komiteju Reglamentu.
Tas ir pievienots šī Reglamenta pielikumā.

25. pants

Uzraudzības pagaidu komitejas

1. Pēc Asamblejas ierosinājuma Prezidijs var izveidot uzraudzības pagaidu komitejas par īpašām 
tēmām saistībā ar Partnerattiecību nolīgumu vai jautājumiem, kurus šis nolīgums aptver.
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Vienlaicīgi var darboties ne vairāk kā divas šādas komitejas. Uzraudzības pagaidu komitejām 
darbs jāpabeidz gada laikā.

2. Šo komiteju kompetenci, sastāvu un pilnvaras nosaka Prezidijs.

26. pants

Semināri

1. Lai veicinātu lielāku izpratni starp Eiropas Savienības un ĀKK valstu tautām, kā arī 
sabiedrības informētību par attīstības jautājumiem, Asambleja regulāri organizē seminārus gan 
Eiropas Savienības, gan ĀKK valstīs.

2. Par semināru rīkošanu atbild Prezidijs un uz tiem jo īpaši uzaicina cilvēkus, kas var sniegt 
Asamblejai tiešu informāciju par tādiem notikumiem politikā, ekonomikā, sabiedrībā un kultūrā, 
kas uztrauc sabiedrību.

27. pants

Misijas un delegācijas

1. Prezidijs var lemt par faktu vākšanas un izpētes misiju nosūtīšanu uz ĀKK vai ES valstīm, kā 
arī starptautiskajām organizācijām, ja to atļauj budžeta līdzekļi. Arī Prezidijs vai Apvienotā 
asambleja pēc attiecīgās valsts uzaicinājuma var lemt par delegāciju nosūtīšanu prezidenta vai 
parlamenta vēlēšanu novērošanai, ja tiek garantēta drošība. Saskaņā ar 29. pantā noteikto ciešas 
sadarbības principu Prezidijs var arī nosūtīt delegācijas uz Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas un sociālo partneru sanāksmēm pat tad, ja tās nenotiek Briselē.

2. Līdzpriekšsēdētāji vai viņu vietnieki var Apvienotās parlamentārās asamblejas vārdā gan 
atsevišķi, gan kopīgi piedalīties augsta līmeņa sanāksmēs, uz kurām viņi ir aicināti saistībā ar 
saviem oficiālajiem pienākumiem. Veicot šādu misiju, ir jāpārstāv visa asambleja, un 
īstenotajām darbībām ir jāatspoguļo ĀKK un ES kopīgās intereses.

28. pants

Apspriedes ar pilsonisko sabiedrību

Asambleja veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka ĀKK un Eiropas Savienības valstis regulāri 
sazinās un apspriežas ar ĀKK un ES valstu ekonomikas un sociālo partneru pārstāvjiem, kā arī 
pārējiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, lai uzzinātu viņu viedokli par Partnerattiecību 
nolīguma mērķu īstenošanu. Šiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja apmeklēt 
reģionālās un apakšreģionālās sanāksmes, pastāvīgo komiteju sanāksmes, kā arī piedalīties 
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semināros. Prezidijs visos gadījumos pārbauda nosacījumus, ar kādiem šiem pārstāvjiem nosūta 
uzaicinājumus.

29. pants

Goda priekšsēdētājs

Pēc Prezidija ierosinājuma, kā arī izņēmuma gadījumos Asambleja goda priekšsēdētāja titulu var 
piešķirt kādam no iepriekšējiem līdzpriekšsēdētājiem. Ar šo goda nosaukumu Asambleja izsaka 
atzinību par izcilo attiecīgās personas darbu, ko tā Asamblejas labā veikusi savu pilnvaru laikā.

30. pants

Sekretariāts

Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs un ĀKK valstu ģenerālsekretariāta ģenerālsekretārs veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu Asamblejai un nodrošinātu tās nevainojamu 
darbību. Viņi ir atbildīgi Asamblejas Prezidijam.

31. pants

Finanšu regula

Asambleja pieņem savu finanšu regulu, pamatojoties uz Prezidija priekšlikumiem.

32. pants

Reglamenta interpretācija

Sanāksmes vadītājs vai Prezidijs pēc viņa lūguma izlemj jautājumus, kas attiecas uz Reglamenta 
interpretāciju.
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33. pants

Piezīmes par Reglamenta ievērošanu

1. Katrs loceklis var izteikt piezīmes par Reglamenta ievērošanu vai priekšlikumus par darba 
kārtību, tāpēc viņam vārdu dod vispirms. Par piezīmēm Reglamenta ievērošanas sakarā vai 
priekšlikumiem darba kārtības sakarā var runāt ne ilgāk kā divas minūtes.

2. Sanāksmes vadītājs pēc pieprasījuma var dot vārdu ne ilgāk kā divas minūtes vienam 
runātājam, kas iebilst pret priekšlikumiem.

3. Pēc tam par šo jautājumu vairs nedod vārdu nevienam runātājam.

4. Sanāksmes vadītājs paziņo savu lēmumu attiecībā uz piezīmēm par Reglamenta ievērošanu.
Viņš vispirms var apspriesties ar Prezidiju.

34. pants

Reglamenta pārskatīšana

1. Par Reglamenta grozījumiem Asambleja lemj, pamatojoties uz Prezidija priekšlikumiem un 
pēc apspriešanās ar Politikas lietu komiteju.

2. Grozījumus pieņem tikai tad, ja par tiem nobalso lielākā daļa pārstāvju no abām Asamblejas 
grupām.

3. Šā Reglamenta grozījumi stājas spēkā pirmajā sesijas dienā pēc tās sesijas, kad to pieņem, ja 
balsošanas laikā nav noteikts citādi.
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I PIELIKUMS. Pastāvīgo komiteju kompetence, pienākumi, sastāvs un procedūras

1. pants

Darbojas trīs pastāvīgas parlamentārās komitejas, kam ir šāda kompetence un pienākumi.

I. POLITIKAS LIETU KOMITEJA

Šī komiteja atbild par šādiem jautājumiem:

1) politiskais dialogs (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 8. pants), attīstība un 
organizatoriskie jautājumi;

2) cilvēktiesību, demokrātijas un labas valsts pārvaldes ievērošana un veicināšana (ĀKK un ES 
Partnerattiecību nolīguma 9. pants);

3) miera veidošanas politika, konfliktu novēršana un atrisināšana (ĀKK un ES Partnerattiecību 
nolīguma 11. pants);

4) migrācijas jautājumi (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 13. pants);
5) Asamblejas sakari ar attiecīgām starptautiskām organizācijām.

Saskaņā ar Asamblejas Reglamenta 28. pantu šī komiteja saskaņos faktu vākšanas un izpētes 
misiju darbu, īpaši vēlēšanu novērošanas misiju darbu.

II. EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS, FINANŠU UN TIRDZNIECĪBAS KOMITEJA

Šī komiteja atbild par šādiem jautājumiem:

1) ekonomikas attīstība un tirdzniecības sadarbība, kā arī attīstības un partnerības iespēju 
veicināšana;

2) makorekonomikas un strukturālās reformas, ekonomikas nozaru attīstība un tūrisms (ĀKK 
un ES Partnerattiecību nolīguma 22. līdz 24. pants);

3) jauni ĀKK un EK tirdzniecības nolīgumi, pieeja tirgum un pakāpeniska ĀKK valstu 
iekļaušana pasaules ekonomikā (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 34. līdz 37. pants);

4) tirdzniecība un darba standarti (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 50. pants);

5) lauku attīstība, zivsaimniecība un pārtikas nekaitīgums (ĀKK un ES Partnerattiecību 
nolīguma 53. un 54. pants);

6) visi jautājumi par sadarbību attīstības finansēšanai, tostarp Eiropas Attīstības fondu 
pasākumu īstenošanas kontrole.
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III. SOCIĀLO LIETU UN VIDES KOMITEJA

Šī komiteja atbild par šādiem jautājumiem:

1) sabiedrības un indivīda attīstība;
2) sociālā infrastruktūra un pakalpojumi, tostarp veselības un izglītības jautājumi (ĀKK un ES 

Partnerattiecību nolīguma 25. pants);
3) jaunatnes un kultūras jautājumi (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 26. un 27. pants);

4) ar dzimumu saistīti jautājumi (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 31. pants);
5) vide un dabas resursi (ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 32. pants).

2. pants

1. Visiem Asamblejas locekļiem ir tiesības būt kādā no pastāvīgajām komitejām.

2. Komitejās darbojas 52 locekļu, un tajās ir vienāds skaits Eiropas Parlamenta deputātu, no 
vienas puses, un ĀKK valstu pārstāvēto parlamentu deputātu, no otras puses. Ja ĀKK valstu 
skaits pieaug, proporcionāli palielinās arī vietu skaits pastāvīgajās komitejās.

3. Ar komitejas Prezidija uzaicinājumu locekļi padomdevēja statusā var apmeklēt arī to 
komiteju sanāksmes, kurās viņi nedarbojas, vai arī gadījumā, ja diskusijas tēma attiecas uz 
viņu valsti vai reģionu.

4. Tiem pārstāvjiem, kas nav Parlamenta deputāti, ļauj piedalīties sanāksmēs tikai tad, ja 
diskusijas tēma attiecas uz viņu valsti, taču viņiem nav balsstiesību.

5. Visas sanāksmes ir atklātas, ja vien komiteja nelemj citādi.

3. pants

1. Komiteju sastāvam pēc iespējas jāatspoguļo Asamblejas sastāvs.

2. Komitejas no savu locekļu vidus ievēlē komitejas Prezidiju uz vienu gadu.

3. Komitejas Prezidija sastāvā ir divi līdzpriekšsēdētāji (viens Eiropas Parlamenta pārstāvis un 
viens ĀKK valstu pārstāvis) un četri līdzpriekšsēdētāju vietnieki (divi pārstāvji no ĀKK 
valstīm un divi Eiropas Parlamenta pārstāvji).

4. Komitejas kopīgi vada Eiropas Parlamenta deputāts un ĀKK valsts parlamenta deputāts.

5. Saskaņā ar Reglamenta 2. pantu komitejas var iecelt referentus, lai izskatītu īpašus 
jautājumus, kas ir to kompetencē, un sagatavotu ziņojumus, ko iesniedz Asamblejai ar 
Prezidija atļauju.



20/21 DV\758553LV.doc

LV

Ziņojumos iekļautajiem rezolūciju priekšlikumiem var pievienot paskaidrojumu, kas 
nedrīkst pārsniegt četras lappuses.

6. Pastāvīgās komitejas, nesagatavojot paziņojumu, var izskatīt citus darba kārtības jautājumus 
un rakstiski darīt zināmu Prezidijam to, ka šie jautājumi ir apspriesti.

7. Saskaņā ar Partnerattiecību nolīguma 17. panta 3. punktu Komitejas arī veicina dialogu ar 
nevalstiskajiem dalībniekiem, īpaši ar uzklausīšanu palīdzību.

8. Komitejas par savu darbību ziņo Asamblejai.

4. pants

1. Komiteju sesijas sasauc līdzpriekšsēdētāji, un tās notiek ne vairāk kā četras reizes gadā, un 
divas no tām — Asamblejas sesijas laikā.

2. Jebkurš loceklis var iesniegt grozījumus apspriešanai komitejā. Attiecībā uz kārtību 
komitejas sanāksmēm mutatis mutandis piemēro Asamblejas Reglamenta 3. pantu (pārējo 
iestāžu dalība), 4. pantu (novērotāji), 8. pantu (kvorums), 9. pantu (sanāksmju vadīšana), 
15. pantu (balsstiesības un balsošanas veidi) un 28. pantu (apspriedes ar pilsonisko 
sabiedrību).
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II PIELIKUMS: Tekstu garums

Uz tulkošanai un pavairošanai iesniegtajiem tekstiem attiecas šādi maksimālie ierobežojumi:

 paskaidrojumi, sagatavošanas darba dokumenti un faktu vākšanas komandējumu ziņojumi —
6 lappuses;

 ziņojumos iekļauto rezolūciju priekšlikumi un steidzami jautājumi — 4 lappuses, ieskaitot 
apsvērumus, bet neieskaitot norādes.

Ar lappusi saprot 1500 iespiestas rakstu zīmes garu tekstu bez atstarpēm.

Šo pielikumu var grozīt ar vienkāršu Prezidija lēmumu.


