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REGOLI TA' PROĊEDURA TA' L-ASSEMBLEA PARLAMENTARI KONĠUNTA

Artikolu 1

 Assemblea Parlamentari Konġunta

1. L-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE hija mwaqqfa bi qbil ma' l-Artikolu 17 tal-
Ftehima ta' Sħubija bejn min-naħa l-waħda, l-membri tal-grupp ta' Stati ta' l-Afrika, l-Karibew u 
l-Paċifiku (ACP) u min-naħa l-oħra, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. 

2. L-Assemblea Parlamentari Konġunta għandha tkun komposta minn l-istess numru ta' 
rappreżentanti ta' l-UE u ta' l-Istati ACP. Il-Membri ta' l-Assemblea Parlamentari Konġunta 
għandhom ikunu min-naħa l-waħda, membri tal-Parlament Ewropew, u min-naħa l-oħra, 
Membri Parlamentari jew, fin-nuqqas ta' dan, rappreżentanti maħtura mill-Parlament għal kull 
stat ACP. Fin-nuqqas ta' Parlament, il-parteċipazzjoni mingħajr dritt għal vot, ta' rappreżentant 
ta' l-Istat ACP kkonċernat, għandha tkun approvata minn qabel mill-Assemblea Parlamentari 
Konġunta.

3. Il-kredenzjali tal-Membri ta' l-Assemblea, għandhom ikunu stabbiliti permezz ta' ittra tal-
ħatra mill-awtoritajiet kompetenti għar-rappreżentanti ta' l-Istati ACP, u mill-President tal-
Parlament Ewropew għar-rappreżentanti tiegħu.

Artikolu 2

                 Bureau ta' l-Assemblea

1. L-Assemblea għandha teliġġi minn fost il-membri tagħha Bureau, b'mandat għal sena. 

2. Il-Bureau għandu jkun magħmul minn żewġ Ko-Presidenti bl-istess status u erbgħa u għoxrin 
Viċi-President. Nofs il-Membri tal-Bureau għandhom jinħatru mir-rappreżentanti ta' l-Istati 
ACP u n-nofs l-ieħor mir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew skond proċedura stabbilita 
minn kull wieħed minn dawn iż-żewġ gruppi.

3. Il-Bureau għandu jipprepara l-ħidmiet ta' l-Assemblea, jsegwi l-attivitajiet u r-riżoluzzjonijiet 
tagħha u jistabbilixxi l-kuntatti kollha neċessarji mal-Kunsill tal-ministri ACP-UE, li minn issa 'l 
quddiem se jissejjaħ "il-Kunsill tal-Ministri", u mal-Kumitat ta' l-Ambaxxaturi ACP-UE.

4. Il-Bureau għandu jkun responsabbli mill-koordinazzjoni tal-ħidma ta' l-Assemblea.

5. Il-Bureau għandu jibda jiltaqa', fuq inizjattiva tal-Ko-Presidenti, mhux inqas minn darbtejn 
fis-sena, ġeneralment qabel is-sessjonijiet ta' l-Assemblea.
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6. Il-Bureau għandu jipproponi lill-Assemblea abbozz ta' aġenda għad-dibattiti. Huwa għandu r-
responsabilità li jiżgura li, sa fejn hu possibbli, nofs il-punti mniżżla fl-abbozz ta' aġenda huma 
relatati ma' kwistjonijiet ta' interess komuni.
Huwa jista' jipproponi li jkun hemm limitazzjoni fuq il-ħin tad-dibattiti.

7. Il-Bureau għandu jkun l-organu kompetenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompożizzjoni u l-
kompetenzi tal-kumitati permanenti. 

8. Il-Bureau għandu jkun l-organu kompetenti li jawtorizza lill-kumitati permanenti jagħmlu 
rapporti u mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni. 

9. Il-Bureau bl-istess mod jista' jissottometti mistoqsijiet sabiex jiġu eżaminati mill-kumitati 
permanenti li wara jistgħu jitolbu li jsir rapport dwar tema partikolari.

10. Il-Bureau għandu jkun responsabbli mill-kontroll tas-segwitu tar-riżoluzzjonijiet u tad-
deċiżjonijiet adottati mill-Assemblea. Fil-każ ta' riżoluzzjonijiet imressqa minn kumitat 
parlamentari permanenti, hu għandu jkun jista' jiddelega r-responsabilità tal-kontroll tas-segwitu 
lill-President u lir-rapporteur tal-kumitat parlamentari permanenti.

11. Il-laqgħat tal-Bureau ma għandhomx ikunu pubbliċi.

Artikolu 3

Parteċipazzjoni ta' istituzzjonijiet oħra

1. Il-Kunsill tal-Ministri għandu jipparteċipa fis-sessjonijiet ta' l-Assemblea.

2. Il-Kunsill tal-Ministri ta' l-Istati ACP u l-Kumitat ta' l-Ambaxxaturi ta' l-Istati ACP, kif ukoll 
il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea jistgħu, fuq stedina tal-Bureau, 
jipparteċipaw fis-sessjonijiet ta' l-Assemblea.

Artikolu 4

Osservaturi

1. Fil-każ ta' l-adeżjoni ta' Stat Membru ġdid mal-Fteħima ta' Sħubija u sakemm isseħħ ir-
ratifikazzjoni ta' l-imsemmija Ftehima minn dan l-Istat, rappreżentant minn dan l-Istat jista' 
jattendi s-sessjonijiet ta' l-Assemblea bħala osservatur. L-Istati li huma membri tal-grupp ta' 
Stati ACP jistgħu jattendu l-Assemblea bħala osservaturi 

2. Il-gruppi ekonomiċi reġjonali ta' l-Istati ACP, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, kif 
ukoll ir-rappreżentanti intermedjarji ekonomiċi u soċjali ACP-UE u parteċipanti l-oħra tas-
soċjetà ċivili, għandhom id-dritt li jibagħtu delegati tagħhom bħala osservaturi għas-sessjonijiet 
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ta' l-Assemblea. Dawn id-delegati għandhom l-istess dritt li jattendu għal-laqgħat tal-kumitati 
permanenti u għal-laqgħat parlamentari reġjonali jew sub-reġjonali ta' l-Assemblea Parlamentari 
Konġunta. 

Iċ-Ċentru tekniku għal Koperazzjoni Agrikola (CTA) u ċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta' l-Intrapriżi 
(CDE) għandhom dritt jattendu s-sessjonijiet ta' l-Assemblea.

3. Il-Ko-President jista' bl-approvazzjoni tal-Bureau, jistieden personalitajiet jew 
organizzazzjonijiet sabiex jattendu s-sessjonijiet ta' l-Assemblea, il-laqgħat tal-kumitati 
permanenti u l-laqgħat parlamentari reġjonali u sub-reġjonali bħala osservaturi.

4. L-osservaturi ma għandhomx dritt jivvutaw. Huma jistgħu jagħmlu diskors bil-permess ta' l-
Assemblea.

Artikolu 5

Sessjonijiet ta' l-Assemblea

1. L-Assemblea għandha tiltaqa' f'sessjoni darbtejn fis-sena fuq stedina tal-Ko-Presidenti, darba 
fi Stat ACP u darba fi Stat Membru tal-Komunità.

2. Meta jkun qed jiġi stabbilit il-post tas-sessjoni, għandha tkun osservata sistema ta' rotazzjoni 
bejn il-gruppi ta' Stati ACP u l-Istati Membri tal-Komunità.

3. Fuq talba tal-Bureau jew tal-Kunsill tal-Ministri, il-Ko-Presidenti jistgħu jlaqqgħu sessjoni 
straordinarja ta' l-Assemblea.

Artikolu 6

Laqgħat reġjonali u sub-reġjonali ta' l-Assemblea 

1. Bi qbil ma' l-Artikolu 17 paragrafu 3 tal-Ftehima ta' Sħubija, l-Assemblea Parlamentari 
Konġunta tista' tlaqqa' laqgħat parlamentari reġjonali jew sub-reġjonali. Dawn il-laqgħat jiġu 
deċiżi fuq il-bażi ta' talba tal-Bureau jew tar-reġjuni kkonċernati.

2. Għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tar-Regolamenti ta' l-Assemblea Parlamentari Konġunta, 
it-termini "reġjun" u "sub-reġjun", ikopru entitajiet li huma definiti mill-parlamenti nazzjonali 
ta' l-Istati ACP. Kull entità definita b'dan il-mod, għandha tkun sottomessa għall-approvazzjoni 
finali ta' l-Assemblea Parlamentari Konġunta.

3. Membru parlamentari minn kull Stat ACP mir-reġjun jew sub-reġjun, u numru ekwivalenti ta' 
Membri Parlamentari Ewropej għandhom jipparteċipaw għal dawn il-laqgħat.
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4. L-Assemblea għandha tlaqqa' massimu ta' żewġ laqgħat reġjonali jew sub-reġjonali fis-sena.

5. Il-Bureau għandu jadotta l-miżuri kollha meħtieġa għall-organizzazzjoni ta' dawn il-laqgħat.

Artikolu 7

  Aġenda

1. Il-Bureau għandu jipprepara l-aġenda tas-sessjoni. Din l-aġenda għandha tiġi sottomessa mill-
Ko-Presidenti għall-adozzjoni. Is-suġġetti huma relatati mal-koperazzjoni għall-iżvilupp bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati ACP fil-qafas tal-Ftehima ta' Sħubija.

L-aġenda ta' kull sessjoni għandha tikkonsisti f'żewġ kategoriji ta' temi:

i) ir-rapporti ppreżentati mill-kumitati permanenti. Dawn għandhom ikunu limitati għal tlieta 
kull sessjoni. It-tul tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti huwa stabbilit fl-
Anness II tar-Regoli ta' Proċedura preżenti. 

ii) it-temi urġenti proposti minn kumitat permanenti jew preżentati mill-Bureau innifsu. L-
inklużjoni ta' temi urġenti tibqa' l-eċċezzjoni u dawn ma jistgħux ikunu iktar minn tnejn kull 
sessjoni.

2. Kwalunkwe rappreżentant mill-Istati ACP, minn grupp politiku jew għaxar membri jistgħu 
jressqu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-temi urġenti. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 
għandhom ikunu limitati għal kwistjonijiet urġenti inklużi fl-aġenda tas-sessjoni u ma jistgħux 
ikunu itwal mit-tul stabbilit fl-Anness II tar-Regoli ta' Proċedura preżenti. Il-mozzjonijiet għal 
riżoluzzjoni għandhom ikunu mressqa erba' ġimgħat qabel il-ftuħ tas-sessjoni li matulha huma 
għandhom jiġu diskussi u għandu jittieħed vot dwarhom.

3. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar temi urġenti għandhom jiġu mressqa lill-Bureau. Dan 
jivverifika li kull mozzjoni għal riżoluzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet rikjesti mill-paragrafu 
preċedenti, li hija tkun inkluża fl-aġenda u li tkun disponibbli bl-Ingliż u bil-Franċiż. Il-proposti 
tal-Bureau għandhom jitressqu għall-approvazzjoni ta' l-Assemblea.

4. Il-Bureau għandu jwassal il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar temi urġenti lill-kumitat 
kompetenti sabiex dan ikun infurmat.

Artikolu 8

Kworum

1. Il-kworum ta' l-Assemblea jintlaħaq meta jkun hemm preżenti terz tar-rappreżentanti kemm 
ta' l-Istati ACP u kemm tal-Parlament Ewropew.
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2. Il-voti kollha għandhom ikunu validi, ikun kemm ikun in-numru ta' votanti, sakemm qabel il-
bidu tal-votazzjoni, il-President tas-sessjoni jiddikjara, fuq talba ta' għall-inqas għaxar membri, 
li l-kworum ma ntlaħaqx. Jekk il-kworum ma jkunx preżenti, il-votazzjoni tkun inkluża fl-
aġenda tas-sessjoni ta' wara.

Artikolu 9

Presidenza tas-sessjoni

1. Il-Ko-Presidenti għandhom jiddeċiedu bejniethom min minnhom se jippresiedi kull sessjoni 
ta' l-Assemblea.

2. Il-President tas-sessjoni jiftaħ, jissospendi u jaġġorna is-sessjonijiet ta' l-Assemblea. Huwa 
għandu jiżgura li r-Regoli ta' Proċedura jiġu osservati, jżomm l-ordni, jsejjaħ lill-kelliema, 
jagħlaq id-dibattiti, iressaq kwistjonijiet u jħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet.

3. Il-President tas-sessjoni ma jistax jikkummenta waqt dibattitu ħlief biex iressaq jew jirtira 
kwistjoni. Jekk jixtieq jipparteċipa fid-dibattitu, hu ma jistax jibqa' president.

4. Iż-żewġ Ko-Presidenti jistgħu jiġu sostitwiti minn Viċi-President għal kariga ta' president ta' 
l-Assemblea.

Artikolu 10

Tqassim tal-Postijiet

Il-Membri għandhom joqgħodu bil-qiegħda f'ordni alfabetika. It-tqassim tal-postijiet għandu jiġi 
ddeterminat skond il-kunjom għar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u skond il-kunjom u 
skond il-pajjiż għar-rappreżentanti ta' l-Istati ACP.

Artikolu 11

Lingwi Uffiċjali

1. Il-lingwi uffiċjali ta' l-Assemblea għandhom ikunu, il-Ġermaniż, l-Ingliż, il-Bulgaru, id-
Daniż, l-Ispanjol, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Grieg, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Latvjan, il-
Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Romen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Iżvediż u 
ċ-Ċek.
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2. L-atti adottati mill-Assemblea għandhom ikunu ppubblikati fil-lingwi uffiċjali. Id-dokumenti 
preparatorji u d-dokumenti ta' ħidma għandhom ikunu ppubblikati għall-inqas bl-Ingliż u bil-
Franċiż.

3. Il-Bureau jista' jiddeċiedi n-numru ta' lingwi li għalihom għandu jkun hemm provduti s-
servizzi ta' interpretazzjoni meta l-Assemblea tiltaqa' f'sessjoni wara l-ħin normali tax-xogħol 
tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Pubblikazzjoni tad-Diskussjonijiet

Is-sessjonijiet tal-laqgħat għandhom ikunu ppubblikati, sakemm l-Assemblea ma tiddeċidix mod 
ieħor.

Artikolu 13

Minuti u sommarji tad-diskussjonijiet għall-istampa

1. Il-minuti ta' kull sessjoni għandhom jinkludu d-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-Assemblea u 
l-ismijiet tal-kelliema. Dawn għandhom jitqassmu fis-sessjoni ta' wara.

2. Il-minuti għandhom ikunu ppubblikati mill-Parlament Ewropew fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej u mill-Istati ACP fil-forma li kull wieħed minnhom iqis li hi xierqa.

3. Għandu jkun hemm sommarju bl-Ingliż u bil-Franċiż imħejji għall-istampa. Dan id-dokument 
ma għandux ikun ta' natura uffiċjali.

Artikolu 14

  Diskorsi

1. Kwalunkwe Membru ta' l-Assemblea ma jistax jagħmel diskors mingħajr stedina mill-
President tas-sessjoni  Il-pajjiżi msemmija fir-riżoluzzjonjiet għandhom id-dritt li jirrispondu 
fiż-żmien mogħti lilhom.

2. Fuq proposta tal-President tas-sessjoni, l-Assemblea tista' tiddeċiedi li tillimita l-ħin tad-
diskorsi.

3. F'dak li jirrigwarda lir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, il-ħin tad-diskorsi għandu jkun 
allokat skond is-sistema Hondt. 
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4. Il-Membri tal-Kunsill tal-Ministri, jew ir-rappreżentanti tagħhom, kif ukoll ir-rappreżentanti 
ta' l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 3, paragrafu 2, għandhom jinstemgħu fuq talba tagħhom.

5. Minbarra l-każ imsemmi f'paragrafu 6 li jidher hawn taħt, kelliem ma jistax jiġi interrot ħlief 
mill-President tas-sessjoni u fil-każ li l-ħin tiegħu għad-diskors ikun skada.

6. Jekk kelliem joħroġ barra mis-suġġett, il-President tas-sessjoni għandu jitolbu sabiex jirregola 
ruħu. Jekk il-kelliem jinsisti, il-president tas-sessjoni jista' jċaħħdu milli jitkellem għal perjodu li 
hu jidhirlu li huwa xieraq.

Artikolu 15

Dritt għal vot u sistemi ta' votazzjoni

1. Kull Membru li għandu dritt jivvota għandu vot wieħed mhux trasferibbli.

2. L-Assemblea normalment għandha tivvota b'turija ta' l-idejn. Jekk ir-riżultat tal-votazzjoni 
b'turija ta' l-idejn tkun dubbjuża, l-Assemblea hija mistiedna tagħmel votazzjoni oħra bl-użu ta' 
karti kkuluriti jew permezz ta' votazzjoni elettronika.

3. Sabiex l-Assemblea tagħmel votazzjoni sigrieta, għandha ssir talba bil-miktub qabel il-bidu 
tal-votazzjoni minn għall-inqas għaxar Membri.

4. Deċiżjoni għandha tiġi kkunsidrata bħala adottata, jekk tirċievi l-maġġoranza tal-voti ta' l-
Assemblea.Jekk ikun hemm talba ppreżentata qabel il-bidu tal-votazzjoni minn għall-inqas 
ħames Membri sabiex ikun hemm votazzjoni separata fuq iż-żewġ naħat tal-kamra, għandha 
tittieħed deċiżjoni li permezz tagħha, ir-rappreżentanti ta' l-Istati ACP u rappreżentanti tal-
Parlament Ewropew jivvutaw separatament jew l-ordni tal-votazzjoni talterna bejniethom. F'dak 
il-każ, deċiżjoni ma titqiesx bħala adottata ħlief jekk hija tikseb il-maġġoranza tal-voti miftugħa 
kemm mir-rappreżentanti ta' l-Istati ACP u kemm mir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew li 
jipparteċipaw fil-votazzjoni.

5. Fil-każ ta' parità fil-voti, il-mozzjoni ma tiġix adottata. Hija tista' terġa titressaq quddiem l-
Assemblea fis-sessjoni ta' wara.

6. Jekk talba f'dan is-sens kienet ippreżentata qabel il-bidu tal-votazzjoni minn għall-inqas 
ħames Membri, l-Assemblea għandha tgħaddi għal votazzjoni separata minħabba partijiet 
differenti tat-test, paragrafu jew emenda.

7. It-talbiet kollha mressqa skond il-paragrafi 3,4, u 6 ta' l-Artikolu preżenti jappartjenu għall-
awturi tagħhom u jistgħu jiġu rtirati fi kwalunkwe mument qabel il-votazzjoni. 
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Artikolu 16

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Il-Membri kollha jistgħu jagħtu spjegazzjoni tal-votazzjoni finali, li tista' tkun spjegazzjoni orali 
li ma tistax tkun itwal minn minuta u nofs jew spjegazzjoni miktuba ta' mhux iktar minn 200 
kelma.

Artikolu 17

  Riżoluzzjonijiet ta' l-Assemblea

1. L-Assemblea għandha tivvota għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapport 
ippreżentat mill-kumitati permanenti skond l-Artikolu 7.

2. L-Assemblea bl-istess mod għandha tivvota, fejn ikun il-każ għal mozzjonijiet għal 
riżoluzzjoni dwar kwistjonijiet urġenti skond l-Artikolu 7.

3. Il-President tas-sessjoni għandu jistieden, fejn ikun il-każ, lill-awturi tar-riżoluzzjonijiet li 
jittrattaw kwistjonijiet urġenti simili sabiex jagħmlu mozzjoni ta' kompromess. Wara d-dibattiti, 
kull mozzjoni ta' kompromess kif ukoll l-emendi relatati magħha għandhom jitressqu għal 
votazzjoni quddiem l-Assemblea. Meta tiġi adottata mozzjoni ta' kompromess, il-mozzjonijiet l-
oħra mressqa dwar l-istess tema jispiċċaw.

4. Ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea għandhom jiġu mressqa lill-Kummissjoni, lill-
Kunsill tal-Ministri u kull parti oħra interessata. Il-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ministri 
għandhom jirrappurtaw fis-sessjoni ta' wara ta' l-Assemblea dwar is-segwitu tar-riżoluzzjonijiet 
adottati.

Artikolu 18

   Emendi

1. Kwalunkwe rappreżentant ta' Stati ACP, grupp politiku jew għaxar Membri li għandhom id-
dritt tal-vot, jistgħu jressqu emendi. Dawn l-emendi għandhom ikollhom x'jaqsmu mat-test li 
huma qed jemendaw u għandhom jiġu mressqa bil-miktub. Il-President għandu jiddeċiedi fuq il-
bażi ta' dawn il-kriterji jekk għandhomx jiġu aċċettati.

2. L-iskadenza għat-tressiq ta' l-emendi għandha tiġi mħabbra fil-bidu tas-sessjoni.

3. Fil-mument tal-votazzjoni, l-emendi għandhom prijorità fuq it-test li japplika għalihom.



DV\758553MT.doc 13/23

MT

4. Meta jkun hemm mill-inqas żewġ emendi għall-istess kwistjoni, dik l-emenda li bħala 
kontenut titbiegħed l-aktar mit-test oriġinali li jkun qed jiġi kkunsidrat, għandha titressaq l-
ewwel għal votazzjoni. L-emendi orali li jikkoreġu l-iżbalji fattwali jew lingwistiċi biss jistgħu 
jiġu kkunsidrati. L-emendi orali l-oħra għandhom ikunu skond kif tħoss li għandha tagħmel l-
Assemblea. Emenda orali ma tistax tkun ikkunsidrata jekk ikun hemm għaxar Membri 
kontrieha.

Artikolu 19

Mistoqsijiet li jitolbu risposta bil-miktub

1. Il-Membri kollha ta' l-Assemblea għandhom dritt li jagħmlu mistoqsijiet lill-Kunsill tal-
Ministri jew lill-Kummissjoni b'talba li t-tweġiba tkun bil-miktub.

2. Il-mistoqsijiet għandhom jitressqu bil-miktub u indirizzati lill-Bureau, li jiddeċiedi humiex 
aċċettabbli u jgħaddihom lill-Kunsill tal-Ministri jew lill-Kummissjoni skond il-każ. Il-Kunsill 
tal-Ministri jew il-Kummissjoni għandhom ikunu mistiedna jirrispondu bil-miktub fiż-żmien 
xahrejn minn meta ssir il-mistoqsija.

3. Il-mistoqsijiet li tkun ingħatatilhom risposta, għandhom jiġu ppubblikati bir-risposta mill-
Parlament Ewropew fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u mill-Istati ACP fil-forma li 
kull wieħed minnhom iqis li hi xierqa.

4. Il-mistoqsijiet li jitħallew mingħajr risposta fiż-żmien stipulat, għandhom ikunu ppubblikati 
taħt l-istess kundizzjonijiet b'indikazzjoni li huma għadhom ma rċievewx risposta.

Artikolu 20

Mistoqsijiet li jitolbu risposta orali

1. Waqt kull sessjoni għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet għall-Kunsill tal-Ministri u 
għall-Kummissjoni li l-ħin tagħha għandu jkun stabbilit mill-Bureau sabiex dan jiżgura l-
preżenza taż-żewġ istituzzjonijiet f'livell aktar għoli.

2. Il-Membri kollha ta' l-Assemblea għandhom dritt li jagħmlu mistoqsija lill-Kunsill tal-
Ministri jew lill-Kummissjoni li għaliha għandu jkun hemm risposta orali. Jekk ikun hemm 
mistoqsija ffirmata minn diversi Membri, wieħed minnhom għandu jissejjaħ biex iressaqha.

3. Il-mistoqsijiet għandhom jitressqu bil-miktub u indirizzati lill-Bureau fiż-żmien stabbilit 
minnu.

4. F'każijiet urġenti u bi qbil ma' l-istituzzjoni li se tirċievi l-mistoqsija, il-Kopresidenti jew il-
Bureau jistgħu jiddeċiedu li jinkludu mistoqsija fl-aġenda, anke jekk iż-żmien stabbilit mill-
Bureau jkun skada.
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5. Il-Ko-Presidenti ta' l-Assemblea jiddeċiedu jekk jaċċettawx il-mistoqsijiet orali skond il-
kuntest u l-kontenut tal-Ftehima ta' Sħubija. Il-mistoqsijiet relatati mat-temi li diġà huma inklużi 
fl-aġenda bil-għan li jkun hemm dibattiti, għandhom jiġu ddikjarati bħala mhux aċċettabbli. Il-
mistoqsijiet li jiġu aċċettati għandhom jingħataw lill-Kunsill tal-Ministri jew lill-Kummissjoni. 
Il-Ko-Presidenti jiddeċiedu l-ordni li fiha għandhom jiġu trattati l-mistoqsijiet orali. L-awtur tal-
mistoqsija għandu jiġi avżat immedjatament bid-deċiżjoni tagħhom.

6. Il-mistoqsijiet ma jistgħux ikunu itwal minn 100 kelma. Huma għandhom ikunu mistoqsijiet u 
mhux id-dikjarazzjonijiet.

7. L-Assemblea ma għandhix tiddedika iktar minn sagħtejn kull sessjoni għall-eżaminazzjoni 
tal-mistoqsijiet b'talba għal risposta orali. Il-mistoqsijiet li jibqgħu mingħajr risposta minħabba 
nuqqas ta' ħin, għandhom jirċievu risposta bil-miktub, sakemm l-awtur ma jirtirax il-mistoqsija 
tiegħu.

8. Mistoqsija ma tistax tirċievi risposta jekk l-awtur tagħha ma jkunx preżenti, sakemm l-awtur 
ma jkunx informa bil-miktub lill-Ko-Presidenti qabel il-bidu tal-ħin tal-mistoqsijiet b' isem ta' 
delegat tiegħu 

9 Jekk la l-awtur tal-mistoqsija u lanqas id-delegat tiegħu ma jkunu preżenti, il-mistoqsija 
għandha tirċievi risposta bil-miktub.

10. Il-Kunsill tal-Ministri jew il-Kummissjoni għandhom ikunu mistiedna jagħtu risposta fil-
qosor. Ladarba mistoqsija tkun irċeviet risposta, l-awtur tal-mistoqsija inizjali jista', jekk il-ħin 
jippermettilu, jagħmel mistoqsija supplimentari qasira. Il-president tas-sessjoni jista' jirrifjuta 
kwalunkwe mistoqsija li ma għandiex x'taqsam mal-mistoqsija oriġinali.

11. Fuq talba ta' mill-inqas għaxar Membri jew aktar ta' l-Assemblea, ir-risposta mogħtija mill-
Kunsill tal-Ministri jew mill-Kummissjoni tista' twassal għal dibattitu. Il-President għandu 
jistabbilixxi l-limitu taż-żmien għal dan id-dibattitu.

Artikolu 21

Rapport ta' l-attivitajiet tal-Kunsill tal-Ministri

Ir-rapport ta' l-attivitajiet tal-Kunsill tal-Ministri li għandu jinkludi l-miżuri li jkunu ttieħdu 
skond ir-riżoluzzjonijiet ta' l-Assemblea, għandu jkun ippubblikat fil-lingwi uffiċjali u mqassam.

Artikolu 22

Kontroll ta' l-implimentazzjoni tal-Ftehima ta' Sħubija
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Fuq proposta tal-Bureau, l-Assemblea tista' taħtar ko-'rapporteur' għall-Istati ACP u ko-
'rapporteur' Ewropew sabiex jagħmlu rapport dwar reġjun jew sub-reġjun speċifiku, jew dwar 
kwalunkwe tema oħra relatata ma' l-implimentazzjoni tal-Ftehima ta' Sħubija.

Artikolu 23

Talbiet tal-Kunsill tal-Ministri għal opinjoni

1. Jekk l-Assemblea tintalab tagħti opinjoni dwar deċiżjoni, abbozz ta' deċiżjoni, riżoluzzjoni, 
rakkomandazzjoni jew opinjoni tal-Kunsill tal-Ministri, it-talba għandha tiġi sottomessa lill-
Bureau li għandu jressaq il-mistoqsija flimkien ma' rakkomandazzjoni lill-Assemblea.

2. Il-Bureau jista' jagħti deċiżjoni finali dwar tema li l-Kunsill tal-Ministri jqis li hija urġenti.

Artikolu 24

Kumitati Parlamentari Permanenti

1. L-Assemblea għandha twaqqaf tliet kumitati parlamentari permanenti responsabbli fil-kuntest 
ta' l-implimentazzjoni tal-Ftehima ta' Sħubija mill-oqsma li ġejjin:

- promozzjoni ta' proċessi demokratiċi permezz ta' djalogu u konsultazzjoni,
- kwistjonijiet ekonomiċi,  finanzjarji, kummerċjali u l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp,
- kwistjonijiet soċjali u ambjentali.

2. B'konformità ma' l-arranġamenti ġenerali, il-kumitati parlamentari permanenti ta' l-Assemblea 
għandhom ikunu magħmula minn Membri ta' l-Assemblea Parlamentari Konġunta bi qbil ma' l-
Artikolu 1, u għandhom joperaw b'mod strettament konġunt.

3. Ir-Regoli ta' Proċedura tal-kumitati parlamentari permanenti għandhom jiġu adottati mill-
Assemblea fuq proposta tal-Bureau. Dawn huma annessi mar-Regoli ta' Proċedura preżenti.

Artikolu 25

Kumitati Temporanji għas-Segwitu

1. Il-Bureau jista', fuq proposta ta' l-Assemblea, joħloq ċertu numru ta' kumitati temporanji 
għas-segwitu, dwar temi speċifiċi marbuta ma' Ftehima ta' Sħubija jew ma' kwistjonijiet koperti 
mill-Ftehima. Ma jistax ikun hemm iktar minn żewġ kumitati ta' dan it-tip li jkun qed joperaw 
fl-istess ħin. Il-kumitati ta' segwitu għandhom massimu ta' sena sabiex jispiċċaw ħidmiethom.
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2. Il-Bureau għandu jistabbilixxi r-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tagħhom.

Artikolu 26

 'Workshops'

1. Bil-għan li jkun hemm aktar ftehim bejn il-popli ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati ACP u sabiex 
titqajjem kuxjenza pubblika dwar kwisjonijiet dwar l-iżvilupp, l-Assemblea għandha torganizza 
regolarment 'workshops' kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm fl-Istati ACP.

2. Il-'workshops', għandhom ikunu organizzati taħt ir-responsabbiltà tal-Bureau u għandhom, 
b'mod partikolari, jipprovdu l-opportunità li jistiednu persuni li huma kapaċi jagħtu lill-
Assemblea informazzjoni diretta dwar is-sitwazzjoni politika, ekonomika, soċjali u kulturali li 
tikkonċerna lilhom.

                                                                 Artikolu 27

Missjonijiet u Delegazzjonijiet

1. Il-Bureau jista' jiddeċiedi li jibgħat missjonijiet ta' informazzjoni u studju fl-Istati ACP jew 
fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea jew f'organizzazzjonijiet internazzjonali skond ir-restrizzjonijiet 
baġitarji. Il-Bureau jew l-Assemblea Konġunta jistgħu bl-istess mod jiddeċiedu li jibagħtu
delegazzjonijiet li josservaw l-elezzjonijiet presidenzjali jew parlamentari, fuq stedina tal-pajjiż 
ikkonċernat, sakemm is-sigurtà tagħhom tkun assigurata. Barra minn hekk, bi qbil mal-prinċipju
stabbilit fl-Artikolu 29, il-Bureau jista' bl-istess mod jibgħat delegazzjonijiet għal-laqgħat tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u ta' l-imsieħba soċjali, inklużi dawk il-laqgħat li ma jsirux 
Brussell.

2. Il-Ko-Presidenti, jew il-Viċi-Presidenti tagħhom, jistgħu jattendu laqgħat ta' livell għoli meta 
mistiedna biex jipparteċipaw fil-kariga uffiċjali tagħhom, kemm individwalment u kemm b'mod 
konġunt, f'isem l-Assemblea Parlamentari Konġunta. Dawn il-missjonijiet għandhom 
jirrapreżentaw l-Assemblea kollha u l-attivitajiet involuti għandhom jirriflettu l-interessi komuni 
ACP-UE.

Artikolu 28

Konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili
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L-Assemblea għandha tieħu l-passi sabiex tiżgura li l-Istati ACP u ta' l-UE għandhom kuntatti u 
konsultazzjonijiet regolari mar-rappreżentanti ta' l-oqsma ekonomiċi u soċjali ACP-UE u l-
parteċipanti l-oħra tas-soċjetà ċivili sabiex tieħu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-kisba ta' l-
objettivi tal-Ftehim ta' Sħubija. Ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili għandhom ikollhom il-
possibilità li jattendu għal-laqgħat reġjonali u sub-reġjonali u dawk tal-Kumitati permanenti u 
jieħdu parti fil-'workshops'. Il-Bureau għandu jeżamina f'kull każ il-kundizzjonijiet taħt liema 
stediniet għandhom ikunu indirizzati lilhom.

Artikolu 29

President onorarju

Fuq proposta tal-Bureau, u f'każijiet eċċezzjonali, l-Assemblea tista' tagħti t-titolu ta' President 
onorarju lil wieħed mill-eks Ko-Presidenti tagħha. Dan l-unur għandu jirrapreżenta r-
rikonoxximent ta' l-Assemblea għas-servizz distint mogħti mill-persuna kkonċernata matul il-
mandat tiegħu lill-Assemblea.

Artikolu 30

Segretarjat

Is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew u s-Segretarju Ġenerali tas-Segretarjat Ġenerali 
ta' l-Istati ACP għandhom jieħdu l-passi neċessarji kollha sabiex jassistu lill-Assemblea u 
jiżguraw li hija topera mingħajr ħafna problemi Huma għandhom ikunu responsabbli għall-
Bureau ta' l-Assemblea.

Artikolu 31

Regolament Finanzjarju

L-Assemblea għandha tadotta r-regolament finanzjarju tagħha fuq il-bażi ta' proposti tal-Bureau.

Artikolu 32

Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Il-President tas-sessjoni - jew fuq talba tiegħu, il-Bureau - għandu jiddeċiedi fuq kwistjonijiet 
relatati ma' l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura.
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Artikolu 33

Points of Order

1. Kwalunkwe Membru jista' jressaq point of order jew mozzjoni ta' proċedura għar-Regoli ta' 
Proċedura. Huwa għandu jkollu d-dritt li jitkellem minn qabel. Il-Membru jista' jitkellem dwar 
il-punt ta' l-ordni jew dwar il-mozzjoni ta' proċedura għal mhuz aktar minn żewġ minuti.

2. Jekk Membru jitlob li jintervjeni kontra l-mozzjonijiet imressqa, il-President tas-sessjoni 
għandu jħallih jitkellem għal mhux aktar minn żewġ minuti.

3. Ma għandhom jinstemgħu l-ebda kelliema oħra dwar dan il-punt.

4. Il-President tas-sessjoni għandu jħabbar id-deċiżjoni tiegħu dwar il-point of order jew dwar il-
mozzjoni ta' proċedura. Huwa jista' jikkonsulta l-ewwel lill-Bureau 

Artikolu 34

Reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura

1. Kull emenda għar-Regoli ta' Proċedura għandha tiġi deċiża mill-Assemblea fuq il-bażi ta' 
proposti tal-Bureau wara konsultazzjoni mal-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi.

2. L-emendi proposti ma jiġux milqugħa jekk ma jirċivux il-maġġoranza tal-voti f'kull wieħed 
miż-żewġ gruppi konġunti.

3. Jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor, meta jittieħed il-vot, l-emendi għal dawn ir-Regoli ta' 
Proċedura għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni wara li jiġu adottati.
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ANNESS I: Kompetenzi, responsabbiltajiet, kompożizzjoni u proċeduri tal-kumitati 
permanenti

L-ewwel Artikolu

Għandu jkun hemm tliet kumitati parlamentari permanenti, li għandhom il-poteri u r-
responsabbiltajiet li ġejjin:

I. IL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET POLITIĊI

Dan il-Kumitat għandu jkun responsabbli mill-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma':

1. d-djalogu politiku (l-Artikolu 8 tas-Sħubija ACP-UE), l-iżvilupp u l-kwistjonijiet 
istituzzjonali;

2. r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u t-tmexxija soda ta' l-
affarijiet pubbliċi )l-Artikolu 9 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE)

3. l-politiki favur il-paċi, il-prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-kunflitti (l-Artikolu 11 tal-Ftehima 
ta' Sħubija ACP-UE);

4. l-kwistjonijiet ta' migrazzjoni (l-Artikolu 13 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE);
5. r-relazzjonijiet ta' l-Assemblea ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali xierqa.

Il-Kumitat għandu jikkoordina l-missjonijiet ta' informazzjoni u studju, inklużi dawk mibgħuta 
sabiex josservaw l-elezzjonijiet, skond l-Artikolu 28 tar-Regoli ta' Proċedura ta' l-Assemblea.

II. IL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP EKONOMIKU, FINANZJARJU U 
KUMMERĊJALI

Dan il-Kumitat għandu jkun responsabbli mill-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma':

1. l-iżvilupp ekonomiku u l-koperazzjoni kummerċjali kif ukoll mat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
għall-iżvilupp u s-sħubija;

2. r-riformi makro-ekonomiċi u strutturali, l-iżvilupp ekonomiku settorjali u t-turiżmu (l-
Artikoli 22 sa 24 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE);

3. l-ftehimiet kummerċjali ġodda ACP-KE, l-aċċess għas-suq u l-integrazzjoni progressiva ta' 
l-Istati ACP fl-ekonomija dinjija (l-Artikoli 34 sa 37 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE);

4. l-kummerċ u l-istandards tax-xogħol (l-Artikolu 50 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE);

5. l-iżvilupp rurali, is-sajd u s-sigurtà ta' l-ikel (l-Artikoli 53 u 54 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-
UE);

6. l-kwistjonijiet kollha relatati mal-koperazzjoni għall-iffinanzjar ta' l-iżvilupp inkluż is-
segwitu ta' l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp.
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IL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET SOĊJALI U L-AMBJENT

Dan il-Kumitat hu responsabbli mill-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma':

1. l-iżvilupp soċjali u tal-bniedem;
2. l-infrastrutturi u s-servizzi soċjali inklużi l-kwistjonijiet tas-saħħa u ta' l-edukazzjoni (l-

Artikolu 25 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE);
3. l-kwistjonijiet marbuta maż-żgħożija u l-kultura (l-Artikoli 26 u 27 tal-Ftehima ta' Sħubija 

ACP-UE);
4. l-kwistjonijiet relatati mal-ġeneru (l-Artikolu 31 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE);

5. l-ambjent u r-riżorsi naturali (l-Artikolu 32 tal-Ftehima ta' Sħubija ACP-UE)

Artikolu 2

1. Kull membru ta' l-Assemblea għandu dritt ikun membru ta' wieħed mill-Kumitati 
permanenti.

2. Il-Kumitati huma magħmula minn 52 membru u jlaqqgħu flimkien l-istess numru ta' 
membri kemm mill-Parlament Ewropew u kemm membri parlamentari li jirrappreżentaw 
lill-Istati ACP. Jekk in-numru ta' Stati ACP jikber, in-numru ta' membri tal-kumitati 
permanenti għandu jiżdied ukoll proporzjonalment.

3. Il-Membri jistgħu bl-istess mod jattendu għal-laqgħat tal-kumitati li ma jappartjenux 
għalihom, bħala konsulenti jew jekk it-tema tad-dibattitu tikkonċerna lil pajjiżhom jew lir-
reġjun tagħhom fuq stedina tal-Bureau tal-kumitat.

4. Il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti li mhumiex membri ta' parlament mhux permess ħlief 
jekk id-dibattiti jikkonċernaw lil pajjiżhom; huma ma għandhomx dritt jivvutaw.

5. Ħlief jekk kumitat jiddeċiedi mod ieħor, il-laqgħat kollha għandhom ikunu pubbliċi.

Artikolu 3

1. Il-kompożizzjoni tal-kumitati tirrifletti, safejn hu possibbli dik ta' l-Assemblea.

2. Il-Kumitati għandhom jeliġġu Bureau tal-kumitat minn fost il-membri tagħhom għal sena. 

3. Il-Bureau għandu jkun magħmul minn żewġ Ko-presidenti (rappreżentant tal-Parlament 
Ewropew u rappreżentant ta' l-Istati ACP) u erba' ko-Viċi-Presidenti (żewġ rappreżentanti 
ta' l-Istati ACP u żewġ rappreżentanti tal-Parlament Ewropew).

4. Il-kumitati għandhom ikunu ppreseduti b'mod konġunt minn membru tal-Parlament 
Ewropew u minn membru parlamentari rappreżentant ta' Stat ACP.
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5. Il-kumitati jistgħu jaħtru 'rapporteurs' sabiex jeżaminaw il-kwistjonijiet speċifiċi rigward il-
kompetenza tagħhom u għandhom jippreparaw rapporti li għandhom jiġu sottomessi lill-
Assemblea, wara l-approvazzjoni tal-Bureau, bi qbil ma' l-Artikolu 2 tar-Regoli ta' 
Proċedura. 

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati b'nota 
spjegattiva ta' mhux aktar minn erba' paġni.

6. Il-kumitati permanenti jistgħu jeżaminaw il-punti l-oħra ta' l-aġenda mingħajr rapport u 
jagħtu opinjoni bil-miktub lill-Bureau li l-punti msemmija kienu eżaminati. 

7. Il-kumitati bl-istess mod għandhom jikkontribbwixxu għad-djalogu bejn il-parteċipanti 
mhux ta' l-Istat bi qbil ma' l-Artikolu 17, paragrafu 3 tal-Ftehima ta' Sħubija, speċjalment 
permezz ta' awdizzjonijiet.

8. Il-kumitati għandhom jirrappurtaw lill-Assemblea dwar l-attivitajiet tagħhom.

Artikolu 4

1. Il-kumitati għandhom jiltaqgħu massimu ta' erba' darbiet fis-sena meta jkunu mistiedna 
mill-Ko-Presidenti tagħhom, u żewġ laqgħat minnhom għandhom isiru waqt is-sessjoni ta' 
l-Assemblea.

2. Kull membru jista' jressaq emendi sabiex jiġu eżaminati mill-kumitat. Rigward il-
proċedura, l-Artikoli 3 (attendenza ta' istituzzjonijiet oħra), 4 (osservaturi), 8 (kworum), 9 
(presidenza tas-sessjonijiet), 15 (dritt għal vot u sistemi ta' votazzjoni) u 28 (konsultazzjoni 
mas-soċjetà ċivili) tar-Regoli ta' Proċedura ta' l-Assemblea, għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għal-laqgħat tal-kumitati.
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ANNESS II It-tul tat-testi

Il-limiti massimi li ġejjin għandhom japplikaw għat-testi mressqa għat-traduzzjoni u għar-
riproduzzjoni.

 Noti spjegattivi, dokumenti ta' ħidma preparatorji u rapporti ta' missjonijiet ta' informazzjoni 
u studju: 6 paġni

 Mozzjoni għal riżoluzzjoni inklużi fir-rapporti u t-temi urġenti: 4 paġni, inklużi l-premessi 
iżda mingħajr iċ-ċitazzjonijiet

Paġna għandha tkun meqjusa li tfisser test stampat ta' 1 500 ittra mingħajr spazji.

L-anness preżenti jista' jiġi mmodifikat b'deċiżjoni sempliċi tal-Bureau.


