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ROKOVACÍ PORIADOK SPOLOČNÉHO PARLAMENTNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 1

Spoločné parlamentné zhromaždenie

1. Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT-EÚ je založené podľa článku 17 dohody o 
partnerstve medzi členmi afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a 
Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej.

2. Spoločné parlamentné zhromaždenie pozostáva z rovnakého počtu zástupcov EÚ a AKT.
Členovia Spoločného parlamentného zhromaždenia sú na jednej strane členovia Európskeho 
parlamentu a na strane druhej členovia parlamentu, resp. zástupcovia určení parlamentom 
každého štátu AKT. Ak príslušný štát AKT nemá parlament, je pre účasť zástupcu z tohto štátu, 
ktorý však nemá právo hlasovať, potrebný predbežný súhlas Spoločného parlamentného 
zhromaždenia.

3. Právomoci členov zhromaždenia sú potvrdené písomným vymenovaním, ktoré udeľujú 
zástupcom AKT príslušné úrady v ich štátoch a zástupcom Európskeho parlamentu jeho 
predseda.

Článok 2

Predsedníctvo zhromaždenia

1. Zhromaždenie si zvolí predsedníctvo, ktorého funkčné obdobie trvá jeden rok.

2. Predsedníctvo sa skladá z dvoch spolupredsedov s rovnakým postavením a dvadsiatich štyroch 
podpredsedov. Polovicu členov predsedníctva menujú zástupcovia AKT a druhú polovicu 
zástupcovia Európskeho parlamentu, a to podľa postupu schváleného oboma skupinami.

3. Predsedníctvo pripravuje rokovania zhromaždenia, dohliada na následné opatrenia 
vyplývajúce z rokovaní a na uznesenia zhromaždenia a nadväzuje všetky potrebné kontakty s 
Radou ministrov AKT-EÚ, ďalej len "Rada ministrov" a s Výborom veľvyslancov AKT-EÚ.

4. Predsedníctvo zodpovedá za koordinovanie rokovaní zhromaždenia.

5. Predsedníctvo sa stretáva na žiadosť spolupredsedov aspoň dvakrát ročne, obvykle pred 
zasadaniami zhromaždenia.

6. Predsedníctvo navrhuje zhromaždeniu program rozpravy. Je zodpovedné dohliadať na to, aby 
sa v rámci možností polovica bodov zahrnutých do programu rozpravy týkala otázok spoločného 
záujmu.
Môže navrhnúť vymedzenie rečníckeho času.

7. Predsedníctvo je orgán zodpovedný za zloženie a právomoci stálych výborov.
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8. Predsedníctvo je orgán, ktorý zodpovedá za povolenie správ a návrhov uznesení stálych 
výborov.

9. Predsedníctvo môže tiež predložiť otázky na preskúmanie stálym výborom, ktoré môžu ďalej 
požiadať o vypracovanie správy na konkrétnu tému.

10. Predsedníctvo zodpovedá za kontrolu opatrení prijatých v následnosti na uznesenia a 
rozhodnutia zhromaždenia. V prípade uznesení predložených niektorým zo stálych 
parlamentných výborov môže delegovať zodpovednosť za kontrolu spomínaných následných 
opatrení na predsedu a spravodajcu stáleho parlamentného výboru.

11. Schôdze predsedníctva nie sú verejné.

Článok 3

Prítomnosť iných inštitúcií

1. Rada ministrov sa zúčastňuje na zasadaniach zhromaždenia.

2. Rada ministrov AKT a Výbor veľvyslancov AKT, Rada Európskej únie a Európska komisia sa 
môžu, po pozvaní predsedníctva, zúčastniť na zasadaniach zhromaždenia.

Článok 4

Pozorovatelia

1. Ak pristupuje nový štát k dohode o partnerstve, jeden zástupca tohto štátu sa môže 
zúčastňovať na zasadaniach zhromaždenia ako pozorovateľ až dovtedy, kým túto dohodu 
príslušný štát neratifikuje. Členské štáty skupiny AKT sa môžu zúčastňovať na zhromaždení ako 
pozorovatelia.

2. Regionálne hospodárske zoskupenia medzi štátmi AKT, Európsky hospodársky a sociálny 
výbor ako aj predstavitelia hospodárskych a sociálnych odvetví AKT-EÚ a iní činitelia 
občianskej spoločnosti majú právo delegovať pozorovateľov na zasadania zhromaždenia. Takto 
delegovaní pozorovatelia majú tiež právo zúčastniť sa na schôdzach stálych výborov a na 
regionálnych alebo subregionálnych parlamentných schôdzach Spoločného parlamentného 
zhromaždenia.

Na zasadaniach zhromaždenia majú právo zúčastniť sa aj Centrum pre rozvoj poľnohospodárstva 
(CTA) a Centrum pre rozvoj podnikania (CDE).

3. Spolupredseda môže po súhlase predsedníctva pozvať ďalšie osobnosti alebo organizácie, aby 
sa zúčastnili ako pozorovatelia na zasadaniach zhromaždenia, schôdzach stálych výborov a na 
regionálnych alebo subregionálnych parlamentných schôdzach.

4. Pozorovatelia nemajú právo hlasovať. Vystúpiť môžu po súhlase zhromaždenia.

Článok 5
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Zasadania zhromaždenia

1. Po pozvaní spolupredsedov zasadá zhromaždenie dva krát ročne, striedavo v jednej z krajín 
AKT a v jednom z členských štátov spoločenstva.

2. Pri určovaní miesta zasadania sa dodržiava rotačný princíp medzi skupinami štátov AKT a 
členskými štátmi spoločenstva.

3. Na požiadanie predsedníctva alebo Rady ministrov môžu spolupredsedovia zvolať 
zhromaždenie na mimoriadne zasadanie.

Článok 6

Regionálne a subregionálne schôdze zhromaždenia

1. V súlade s článkom 17 odsekom 3 dohody o partnerstve môže Spoločné parlamentné 
zhromaždenie usporadúvať regionálne alebo subregionálne parlamentné schôdze. O konaní 
týchto schôdzí sa rozhoduje na základe žiadosti predloženej predsedníctvom alebo dotknutým 
regiónom.

2. Na účely rokovacieho poriadku Spoločného parlamentného zhromaždenia označujú výrazy 
„región” a „subregión” jednotky definované národnými parlamentmi štátov AKT. Každá takto 
definovaná jednotka podlieha konečnému schváleniu Spoločného parlamentného zhromaždenia.

3. Na týchto schôdzach sa zúčastňuje jeden poslanec z každej krajiny AKT regiónu alebo miesta 
a rovnaký počet európskych poslancov.

4. Zhromaždenie poriada najviac dve regionálne alebo subregionálne schôdze ročne.

5. Predsedníctvo prijíma všetky potrebné opatrenia týkajúce sa organizácie týchto schôdzí.

Článok 7

Program

1. Predsedníctvo zostaví návrh programu zasadania. Tento návrh predložia spolupredsedovia 
zhromaždeniu na schválenie. Témy sa týkajú rozvoja spolupráce medzi Európskou úniou a 
štátmi AKT v rámci dohody o partnerstve.

Návrh programu každého zasadania zahŕňa dve kategórie tém:

i) správy predložené stálymi výbormi, ich počet je obmedzený na tri na jednom zasadaní. Dĺžka 
návrhov uznesenia, ktoré tvoria súčasť správ je stanovená v prílohe II tohto rokovacieho 
poriadku.
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ii) naliehavé témy navrhnuté jedným zo stálych výborov alebo predložené samotným 
predsedníctvom. Zaradenie naliehavých tém je výnimkou a nemôže presiahnuť viac ako dve 
témy na jednom zasadaní.

2. K naliehavým témam môže podať návrh uznesenia zástupca štátov AKT, politická skupina 
alebo desať poslancov. Návrhy uznesenia sa musia obmedziť na naliehavé témy zapísané v 
programe zasadania a nemôžu presiahnuť dĺžku stanovenú v prílohe II tohto rokovacieho 
poriadku. Návrhy uznesenia musia byť predložené štyri týždne pred začiatkom zasadania, počas 
ktorého sa o nich bude rokovať a hlasovať.

3. Návrhy uznesenia k naliehavým témam sa predkladajú predsedníctvu. Predsedníctvo overí, či 
je každý návrh uznesenia v súlade s podmienkami uvedenými v predošlom odseku, či je zapísaný 
v programe a či je k dispozícii v angličtine a vo francúzštine. Návrhy predsedníctva sa 
predkladajú na schválenie zhromaždeniu.

4. Predsedníctvo informuje príslušný výbor o návrhoch uznesenia týkajúcich sa naliehavých tém.

Článok 8

Uznášaniaschopnosť

1. Parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná tretina zástupcov AKT aj Európskeho 
parlamentu.

2. Hlasovanie je platné bez ohľadu na počet hlasujúcich, okrem prípadu, ak predseda pred 
začiatkom hlasovania zistí, na základe predbežnej žiadosti aspoň desiatich poslancov, že 
uznášaniaschopnosť nie je dosiahnutá. Ak nie je dosiahnutá uznášaniaschopnosť, hlasovanie sa 
zaradí do programu nasledujúceho rokovania.

Článok 9

Predsedníctvo rokovania

1. Spolupredsedovia spoločne rozhodujú o tom, ktorý z nich bude predsedať rokovaniu 
zhromaždenia.

2. Predseda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania zhromaždenia. Predseda zabezpečuje 
dodržiavanie rokovacieho poriadku, zachovanie poriadku v rokovacej sále, udeľuje slovo, 
ukončuje rozpravu, predkladá vec na hlasovanie a oznamuje výsledky hlasovania.

3. Predseda môže vystúpiť v rozprave iba s cieľom zhrnúť rozpravu alebo napomenúť rečníka.
Ak sa chce sám zúčastniť rozpravy, musí uvoľniť predsednícke kreslo.

4. Pri predsedaní zhromaždeniu sa môže každý zo spolupredsedov nechať zastúpiť jedným z 
podpredsedov.
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Článok 10

Zasadací poriadok

Poslanci sedia podľa abecedného poradia. Abecedné poradie zástupcov Európskeho parlamentu 
sa určuje podľa mena a poradie zástupcov AKT podľa mena a názvu krajiny.

Článok 11

Úradné jazyky

1. Úradné jazyky zhromaždenia sú angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, 
francúzština, gréčtina, holandčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, 
portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

2. Akty prijaté zhromaždením sa zverejňujú v úradných jazykoch. Prípravné a pracovné 
dokumenty sa zverejňujú minimálne v angličtine a francúzštine.

3. Predsedníctvo môže rozhodnúť o počte jazykov, do ktorých bude zabezpečené tlmočenie 
počas zasadania zhromaždenia mimo bežných pracovísk Európskeho parlamentu.

Článok 12

Verejný charakter rozpráv

Zasadania zhromaždenia sú verejné, až na prípady, kedy zhromaždenie rozhodne inak.

Článok 13

Zápisnica a stručný obsah rozpráv určený pre tlač

1. Zápisnica z každého rokovania obsahuje rozhodnutia zhromaždenia a mená rečníkov, táto 
zápisnica sa rozdá počas nasledujúceho rokovania.

2. Zápisnicu zverejňuje Európsky parlament v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a 
každý štát AKT vo forme, ktorú považuje za najvhodnejšiu.

3. Vyhotoví sa aj stručný obsah rozpráv v angličtine a vo francúzštine, určený pre tlač. Nie je to 
dokument úradného charakteru.

Článok 14

Právo vystúpiť v rozprave

1. Člen zhromaždenia nesmie vystúpiť bez toho, aby mu predsedajúci rokovania udelil slovo.
Krajiny menované v uzneseniach majú právo odpovedať vo vymedzenom časovom limite.
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2. Na návrh predsedajúceho rokovania môže zhromaždenie rozhodnúť o obmedzení rečníckeho
času.

3. Zástupcom Európskeho parlamentu sa vyhradí rečnícky čas podľa d'Hondtovho systému.

4. Členovia Rady ministrov alebo ich vymenovaní zástupcovia, ako aj predstavitelia orgánov 
uvedených v článku 3 odseku 2, budú vypočutí na vlastnú žiadosť.

5. Okrem prípadu uvedeného ďalej v odseku 6 môže rečníka prerušiť iba predsedajúci rokovania 
a len vtedy, ak prekročí vyhradený rečnícky čas.

6. Ak sa rečník odkloní od témy, predseda ho napomenie. Ak rečník naďalej nedbá na 
upozornenie, predseda mu môže odobrať slovo na čas, ktorý považuje za potrebný.

Článok 15

Právo hlasovať a spôsoby hlasovania

1. Každý poslanec s právom hlasovať má k dispozícii jeden hlas, ktorý nemôže delegovať.

2. Zhromaždenie obvykle hlasuje zdvihnutím ruky. Ak nie je výsledok hlasovania zdvihnutím 
ruky jednoznačný, zhromaždenie hlasuje za pomoci farebných lístkov alebo elektronickým 
hlasovaním.

3. Tajné hlasovanie zhromaždenia sa uskutoční vtedy, ak o to písomne požiada pred otvorením 
hlasovania minimálne desať poslancov.

4. Aby mohlo byť rozhodnutie prijaté, musí získať väčšinu hlasov zhromaždenia. Ak pred 
začiatkom hlasovania požiadalo minimálne päť poslancov o oddelené hlasovanie, zástupcovia 
štátov AKT a zástupcovia Európskeho parlamentu volia oddelene a striedavo. V tomto prípade 
sa považuje rozhodnutie za prijaté iba vtedy, ak získa väčšinu odovzdaných hlasov zástupcov 
AKT a zároveň zástupcov Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5. V prípade rovnosti odovzdaných hlasov nie je návrh prijatý. Na nasledujúcom zasadaní 
zhromaždenia môže byť návrh opäť predložený.

6. Zhromaždenie pristúpi k oddelenému hlasovaniu o rôznych častiach textu niektorého odseku 
alebo pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ak podalo takúto žiadosť pred začiatkom 
hlasovania minimálne päť poslancov.

7. Každá žiadosť predložená v súlade s odsekmi 3, 4, a 6 tohto článku je vecou autora a môže 
byť preto kedykoľvek pred hlasovaním stiahnutá.

Článok 16

Vysvetlenie hlasovania
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Každý člen môže podať ústne vysvetlenie k záverečnému hlasovaniu, ktoré nesmie presiahnuť 
jeden a pol minúty, alebo písomné vysvetlenie, ktoré nesmie obsahovať viac ako 200 slov.

Článok 17

Uznesenia zhromaždenia

1. Zhromaždenie sa v súlade s článkom 7 vyjadruje k návrhom uznesenia, ktoré obsahujú správy 
predložené stálymi výbormi.

2. V prípade potreby sa zhromaždenie v súlade s článkom 7 vyjadruje aj k návrhom uznesení o 
naliehavých témach.

3. Predsedajúci rokovania môže v prípade potreby vyzvať autorov uznesení, ktoré sa týkajú 
podobných naliehavých tém, aby vypracovali kompromisné uznesenie. Po rozprave sa 
zhromaždeniu predloží na hlasovanie kompromisné uznesenie a všetky pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy, ktoré sa ho týkajú. Hneď po prijatí kompromisného uznesenia sa stávajú 
všetky ostatné uznesenia, predložené na rovnakú tému, neplatné.

4. Uznesenia prijaté zhromaždením sa odovzdajú Komisii, Rade ministrov a všetkým ostatným 
dotknutým stranám. Komisia a Rada ministrov vypracujú správu o dôsledkoch a dosahu 
prijatých uznesení, a predložia ju na nasledujúcom zasadaní zhromaždenia.

Článok 18

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

1. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy môže predložiť zástupca štátov AKT s právom hlasovať, 
politická skupina alebo desať poslancov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa musia týkať 
textu, ktorý majú pozmeniť, a musia byť predložené písomne. Na základe týchto kritérií 
predseda posúdi ich prípustnosť.

2. Na začiatku zasadania sa oznámi lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov.

3. Počas hlasovania majú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prednosť pred textom, na ktorý sa 
vzťahujú.

4. Ak sa najmenej dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajú jednej témy, hlasuje sa najskôr o 
tom, ktorý sa svojím obsahom odkláňa viac od textu o ktorom sa diskutuje. Do úvahy sa berú iba 
tie ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré opravujú chyby v texte alebo jazykové chyby.
O všetkých ostatných ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch rozhodne zhromaždenie.
Ak 10 poslancov vyjadrí svoj nesúhlas s ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
povstaním z miesta, návrh sa neberie do úvahy.

Článok 19

Otázky na písomné zodpovedanie
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1. Každý poslanec zhromaždenia môže položiť Rade ministrov alebo Komisii otázky na písomné 
zodpovedanie.

2. Otázky sa predkladajú písomne predsedníctvu, ktoré ak ich považuje za prijateľné, ich postúpi 
podľa prípadu Rade ministrov alebo Komisii. Rada ministrov alebo Komisia odpovedia písomne 
v lehote do dvoch mesiacov odo dňa prijatia otázky.

3. Otázky, ktoré boli zodpovedané, uverejňuje spolu s odpoveďami Európsky parlament v 
Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a štáty AKT vo forme, ktorú považujú za 
najvhodnejšiu.

4. Otázky, ktoré neboli zodpovedané v stanovenej lehote, sa zverejnia za rovnakých podmienok s 
pripomienkou, že doteraz neboli zodpovedané.

Článok 20

Otázky na ústne zodpovedanie

1. Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa koná na každom zasadaní v čase, o ktorom rozhodne 
predsedníctvo tak, aby bola zabezpečená účasť oboch orgánov na najvyššej úrovni.

2. Každý poslanec zhromaždenia môže položiť Rade ministrov a Komisii jednu otázku na ústne 
zodpovedanie. Pri otázkach, pod ktoré sa podpísalo viacero poslancov, sa vyzve jeden z nich, 
aby ju predložil.

3. Otázky sa predkladajú písomne predsedníctvu v lehote, ktorú si stanoví.

4. V naliehavom prípade a po dohode s orgánom ktorému bola otázka adresovaná, môžu 
rozhodnúť spolupredsedovia alebo predsedníctvo o zapísaní otázky do programu aj napriek 
tomu, že uplynula lehota stanovená predsedníctvom.

5. Spolupredsedovia zhromaždenia posudzujú prípustnosť otázok na ústne zodpovedanie, ktorá 
je vymedzená rámcom a obsahom dohody o partnerstve. Otázky týkajúce sa tém, ktoré už boli 
zapísané do programu pripravovanej rozpravy, sú označené za neprípustné. Otázky označené za
prípustné sa postúpia Rade ministrov alebo Komisii. Spolupredsedovia rozhodujú o poradí, v 
ktorom sa budú otázky na ústne zodpovedanie prerokúvať. Autor otázky je okamžite 
oboznámený s ich rozhodnutím.

6. Otázky nemôžu obsahovať viac ako 100 slov. Musia mať podobu otázok a nie vyhlásení.

7. Zhromaždenie venuje na každom zasadaní najviac dve hodiny prerokovaniu otázok na ústne 
zodpovedanie. Otázky, na ktoré sa neodpovedalo pre nedostatok času, sa zodpovedajú písomne, 
pokiaľ autor otázku nestiahne.

8. Otázku možno zodpovedať iba v prítomnosti pýtajúceho sa, alebo ak ten písomne oznámil 
spolupredsedom pred začiatkom hodiny otázok meno svojho zástupcu.
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9. Ak nie je prítomný pýtajúci sa, ani jeho zástupca, otázka sa zodpovie písomne.

10. Rada ministrov a Komisia sú vyzvaní, aby stručne odpovedali. Ak bola otázka zodpovedaná, 
autor pôvodnej otázky môže, pokiaľ to čas dovolí, položiť stručnú doplňujúcu otázku.
Predsedajúci môže odmietnuť akúkoľvek otázku, ktorá vnáša cudzie prvky do pôvodnej otázky.

11. Ak o to požiada najmenej desať poslancov zhromaždenia, po odpovedi Rady ministrov alebo 
Komisie môže nasledovať rozprava. Dĺžku jej trvania určí predsedajúci rokovania.

Článok 21

Správa o činnosti Rady ministrov

Správa o činnosti Rady ministrov, ktorá obsahuje tiež opatrenia prijaté k uzneseniam 
zhromaždenia, sa vytlačí v úradných jazykoch a rozdá sa.

Článok 22

Kontrola uplatnenia dohody o partnerstve

Na návrh predsedníctva môže zhromaždenie vymenovať jedného spoluspravodajcu AKT a 
jedného európskeho spoluspravodajcu, aby vypracovali správu o jednotlivom regióne alebo 
subregióne AKT alebo o akejkoľvek otázke, ktorá súvisí s uplatnením dohody o partnerstve.

Článok 23

Žiadosti o stanovisko Rady ministrov

1. Ak je zhromaždenie vyzvané k tomu, aby poskytlo stanovisko k rozhodnutiu, k návrhu 
rozhodnutia, uznesenia, odporúčania alebo stanoviska Rady ministrov, žiadosť je postúpená 
predsedníctvu, ktoré odovzdá otázku spoločne s odporúčaním zhromaždeniu.

2. V naliehavom prípade vyhlásenom Radou ministrov môže predsedníctvo rozhodnúť s 
konečnou platnosťou.

Článok 24

Stále parlamentné výbory

1. Zhromaždenie zriaďuje tri stále parlamentné výbory, ktoré sú zodpovedné v rámci 
uplatňovania dohody o partnerstve za nasledovné oblasti:
- podpora demokratických procesov prostredníctvom dialógu a konzultácií

- otázky týkajúce sa hospodárstva, financií, obchodu a uplatňovania Európskeho rozvojového 
fondu

- sociálne otázky a otázky týkajúce sa životného prostredia.
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2. Podľa všeobecného vzoru fungovania sú stále parlamentné výbory zhromaždenia zložené v 
súlade s článkom 1 z poslancov Spoločného parlamentného zhromaždenia a fungujú striktne 
paritným spôsobom.

3. Rokovací poriadok stálych parlamentných výborov schvaľuje zhromaždenie na návrh 
predsedníctva. Je priložený k tomuto rokovaciemu poriadku.

Článok 25

Dočasné kontrolné výbory

1. Predsedníctvo môže na návrh zhromaždenia vytvoriť určitý počet dočasných kontrolných 
výborov, ktorých činnosť bude zameraná na riešenie osobitnej problematiky súvisiacej s 
dohodou o partnerstve alebo s otázkami, na ktoré sa dohoda vzťahuje. V tom istom čase nemôžu 
pôsobiť viac ako dva výbory tohto typu. Kontrolné výbory majú maximálne jeden rok na 
ukončenie svojej práce.

2. Predsedníctvo vymedzí ich zodpovednosti, zloženie a právomoc.

Článok 26

Vzdelávacie semináre

1. V snahe umožňovať lepšie porozumenie medzi ľudom Európskej únie a štátmi AKT a 
zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti rozvoja, zhromaždenie pravidelne organizuje 
vzdelávacie semináre tak v Európskej únii ako aj v krajinách AKT.

2. Vzdelávacie semináre sú organizované v rámci zodpovednosti predsedníctva a umožňujú 
predovšetkým pozvať osoby, schopné informovať zhromaždenie o politickej, hospodárskej, 
sociálnej a kultúrnej situácii, ktorá je predmetom záujmu.

Článok 27

Misie a delegácie

1. Predsedníctvo môže rozhodnúť o vyslaní informačných a študijných misií do krajín AKT 
alebo do krajín EÚ alebo do medzinárodných organizácií pod podmienkou, že sa neprekročí 
rozpočet. Predsedníctvo alebo Spoločné parlamentné zhromaždenie môžu tiež rozhodnúť, na 
pozvanie krajín, ktorých sa to týka, o vyslaní delegácie za účelom sledovania prezidentských 
alebo parlamentných volieb, a to pod podmienkou, že bude zaručená ich bezpečnosť. V rámci 
užšej spolupráce vymedzenej podľa článku 29 môže predsedníctvo taktiež vyslať delegácie na 
schôdze Hospodárskeho a sociálneho výboru a sociálnych partnerov, aj keď sa tieto schôdze 
nekonajú v Bruseli.

2. Spolupredsedovia alebo ich podpredsedovia sa môžu samostatne alebo spoločne v mene 
Spoločného parlamentného zhromaždenia zúčastňovať na stretnutiach na vysokej úrovni, na 
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ktoré sú pozvaní v rámci svojho úradného postavenia. Takéto misie musia zastupovať 
zhromaždenie ako celok a aktivity s nimi spojené musia odrážať spoločné záujmy AKT – EÚ.

Článok 28

Konzultácie s občianskou spoločnosťou

Zhromaždenie dohliada na to, aby štáty AKT a EÚ udržiavali pravidelné kontakty a konzultácie 
so zástupcami hospodárskych a sociálnych kruhov AKT-EÚ a ďalšími aktérmi občianskej 
spoločnosti, aby tak mali možnosť spoznať ich názor na realizáciu cieľov dohody o partnerstve.
Títo zástupcovia občianskej spoločnosti majú možnosť zúčastniť sa na regionálnych a 
subregionálnych schôdzach a schôdzach stálych výborov a zúčastniť sa na vzdelávacích 
seminároch. Predsedníctvo jednotlivo posudzuje podmienky za akých sú spomínaní zástupcovia 
pozývaní.

Článok 29

Čestný predseda

Na návrh predsedníctva a vo výnimočnom prípade môže zhromaždenie udeliť titul čestného 
predsedu jednému zo svojich bývalých spolupredsedov. Toto vyznamenanie vyjadruje uznanie 
zhromaždenia za vynikajúce služby, ktoré vykonala dotyčná osoba počas svojho funkčného 
obdobia pre vec zhromaždenia.

Článok 30

Sekretariát

Generálny tajomník Európskeho parlamentu a generálny tajomník sekretariátu AKT prijímajú 
všetky potrebné opatrenia s cieľom pomôcť zhromaždeniu a zaručiť správny priebeh jeho 
rokovaní. Zodpovedajú sa pred predsedníctvom a zhromaždením.

Článok 31

Finančné ustanovenia

Zhromaždenie schvaľuje svoje finančné ustanovenia na základe návrhu predsedníctva.

Článok 32

Výklad rokovacieho poriadku

Predsedajúci, alebo na jeho žiadosť predsedníctvo, rozhoduje o otázkach týkajúcich sa výkladu 
rokovacieho poriadku.
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Článok 33

Vystúpenia k dodržiavaniu rokovacieho poriadku

1. Každý poslanec môže vystúpiť s procedurálnym návrhom alebo námietkou. V tomto prípade 
mu je prednostne udelené slovo. Rečnícky čas poslanca na zdôvodnenie procedurálneho návrhu 
alebo námietky nesmie presiahnuť dve minúty.

2. Ak niektorý poslanec požiada o vystúpenie proti predneseným dôvodom, predsedajúci mu 
udelí slovo na maximálne dve minúty.

3. Iným rečníkom nie je udelené slovo k tomuto bodu.

4. Predsedajúci oznámi svoje rozhodnutie o vystúpení týkajúcom sa uplatnenia rokovacieho 
poriadku. Ešte predtým si môže vypočuť predsedníctvo.

Článok 34

Revízia rokovacieho poriadku

1. O každej zmene rokovacieho poriadku rozhoduje zhromaždenie na základe návrhov 
predsedníctva po konzultácii s výborom pre politické záležitosti.

2. Navrhované zmeny sú prijaté len vtedy, ak získajú väčšinu hlasov v každej z dvoch paritných 
skupín.

3. Pokiaľ nie je počas hlasovania stanovené inak, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto 
rokovaciemu poriadku nadobudnú účinnosť v prvý deň zasadania nasledujúceho po ich prijatí.
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PRÍLOHA I: Právomoci, zodpovednosť, zloženie a postupy stálych výborov

Článok 1

Existujú tri stále parlamentné výbory, ktoré majú nasledovné právomoci a zodpovednosť:

I. VÝBOR PRE POLITICKÉ VECI

Výbor s pôsobnosťou pre:

1. politický dialóg (článok 8 dohody o partnerstve AKT-EÚ), rozvoj a inštitucionálne otázky

2. dodržiavanie a podporu ľudských práv, demokraciu a dobrý spôsob vládnutia (článok 9 
dohody o partnerstve AKT-EÚ)

3. politiku budovania mieru, prevenciu a riešenie konfliktov (článok 11 dohody o partnerstve 
AKT-EÚ)

4. otázky migrácie (článok 13 dohody o partnerstve AKT-EÚ)
5. vzťahy zhromaždenia s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Výbor koordinuje, v súlade s článkom 28 rokovacieho poriadku zhromaždenia, prácu 
informačných a študijných misií, vrátane misií vyslaných za účelom pozorovania volieb.

II. VÝBOR PRE HOSPODÁRSKY ROZVOJ, FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI A OBCHOD

Výbor s pôsobnosťou pre:

1. hospodársky rozvoj a obchodnú spoluprácu ako aj posilnenie kapacít na rozvoj a partnerstvo
2. makroekonomické a štrukturálne reformy, rozvoj ekonomického sektora a cestovný ruch 

(články 22 až 24 dohody o partnerstve AKT-EÚ)
3. nové obchodné dojednania AKT-EÚ, prístup na trh a postupnú integráciu štátov AKT do 

svetového hospodárstva (články 34 až 37 dohody o partnerstve AKT-EÚ)
4. obchod a pracovné normy (článok 50 dohody o partnerstve AKT-EÚ)

5. vidiecky rozvoj, rybolov a potravinovú bezpečnosť (články 53 až 54 dohody o partnerstve 
AKT-EÚ)

6. všetky otázky týkajúce sa spolupráce vo financovaní rozvoja, vrátane dohľadu nad 
uplatňovaním Európskeho rozvojového fondu.
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III. VÝBOR PRE SOCIÁLNE VECI A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výbor s pôsobnosťou pre:

1. ľudský a spoločenský vývoj
2. sociálnu infraštruktúru a služby, vrátane otázok týkajúcich sa zdravotníctva a vzdelávania 

(článok 25 dohody o partnerstve AKT-EÚ)
3. otázky týkajúce sa mládeže a kultúrneho rozvoja (články 26 až 27 dohody o partnerstve 

AKT-EÚ)
4. otázky týkajúce sa pohlavia (článok 31 dohody o partnerstve AKT-EÚ)

5. životné prostredie a prírodné zdroje (článok 32 dohody o partnerstve AKT-EÚ).

Článok 2

1. Každý poslanec zhromaždenia má právo byť členom jedného zo stálych výborov.

2. Výbory majú 52 členov a skladajú sa z rovnakého počtu poslancov Európskeho parlamentu 
na jednej strane a poslancov zastupujúcich krajiny AKT na strane druhej. Ak sa zvýši počet 
krajín AKT, zvýši sa proporcionálne aj počet členov stálych výborov.

3. Na pozvanie predsedníctva výboru sa poslanci môžu zúčastňovať aj na schôdzach výborov, 
ktorých členmi nie sú, pokiaľ sa predmet rozpravy týka ich krajiny alebo regiónu.

4. Účasť zástupcov, ktorí nie sú poslancami žiadneho z parlamentov, je povolená iba vtedy, ak 
sa predmet rozpravy týka ich krajiny, nemajú však právo hlasovať.

5. Okrem prípadu kedy výbor rozhodne inak sú všetky schôdze verejné.

Článok 3

1. Zloženie výborov odráža, v rámci možností, zloženie zhromaždenia.

2. Výbory volia zo svojich členov predsedníctvo výboru na obdobie jedného roka.

3. Predsedníctvo výboru sa skladá z dvoch spolupredsedov (jeden zástupca Európskeho 
parlamentu a jeden zástupca krajín AKT) a zo štyroch spolupodpredsedov (dvaja 
zástupcovia krajín AKT a dvaja zástupcovia Európskeho parlamentu).

4. Výborom predsedajú spoločne jeden poslanec Európskeho parlamentu a jeden poslanec 
zastupujúci krajiny AKT.

5. V súlade s článkom 2 rokovacieho poriadku môžu výbory po súhlase predsedníctva 
menovať spravodajcov, aby preskúmali konkrétne otázky týkajúce sa ich pôsobnosti a 
pripravili správy na predloženie zhromaždeniu.
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Návrhy uznesenia obsiahnuté v správach môžu byť doplnené odôvodnením nepresahujúcim 
štyri strany.

6. Stále výbory sa môžu zaoberať inými bodmi programu bez správy a písomne oznámiť 
predsedníctvu, že dané body boli prerokované.

7. V súlade s článkom 17 odsekom 3 dohody o partnerstve prispievajú výbory aj k dialógu s 
neštátnymi účastníkmi, a to najmä prostredníctvom vypočutí.

8. Výbory podávajú zhromaždeniu správy o svojej činnosti.

Článok 4

1. Výbory sa stretávajú na pozvanie svojich spolupredsedov na maximálne štyroch zasadaniach 
ročne, z toho dve sa konajú počas zasadania zhromaždenia.

2. Ktorýkoľvek poslanec môže podať pozmeňujúce návrhy na posúdenie vo výbore. Čo sa týka 
postupu, články 3 (prítomnosť iných orgánov), 4 (pozorovatelia), 8 (uznášaniaschopnosť), 9 
(predsedníctvo rokovaní), 15 (právo hlasovať a spôsoby hlasovania) a 28 (konzultácie s 
občianskou spoločnosťou) rokovacieho poriadku zhromaždenia sa primerane použijú na 
schôdze výborov.
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PRÍLOHA II: Dĺžka textov

So zreteľom na preklad a reprodukciu predkladaných textov sa ich dĺžka obmedzuje na:

 Dôvodové správy, prípravné pracovné dokumenty a zhrnutia informačných a študijných 
misií: 6 strán

 Návrhy uznesenia, ktoré tvoria súčasť správ a naliehavé témy: 4 strany vrátane odôvodnení, 
avšak bez odkazov na právny základ

Jedna strana predstavuje 1 500 tlačených znakov bez medzier.

Táto príloha môže byť zmenená a doplnená na základe jednoduchého rozhodnutia predsedníctva.


