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1المادة 

الطبیعة واألھداف

ھي المؤسسة البرلمانیة لعملیة برشلونة وھي تتمتع ("AP-UpM")الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من اجل المتوسط .1
بسلطة استشاریة تقوم على إعالن برشلونة. وھي تساھم في تعزیز وضوح وشفافیة العملیة، بحیث تصبح الشراكة 

إلى تحقیق مصالح العامة وتوقعاتھم.األورومتوسطیة أقرب 

علناً تناقش الجمعیة وتعزیز وتطویر عملیة برشلونة، لوالمساھمة البرلمانیةوالدَْفعدف الجمعیة ھو توفیر الدعم ھ.2
یمكن أن ذات االھتمام المشترك التي القضایاإلى كافةالخصوص، إضافةوجھ على عملیة برشلونة بالمتعلقةالقضایا 

.فیھااألعضاءللدولأھمیةتكون ذات 

ً بناء على عمل اختیارعضویة الجمعیة تكون .3 .فیما یتعلق بالمشاركة في أعمالھامنفتحاً ي، وسوف تعتمد الجمعیة نھجا
لھا.ھذه المقاعد تظل المقاعد الشاغرة تحت تصرف البرلمانات التي خصصت و

2المادة 

التكوین

، إضافة الى اولئك في عملیة برشلونةالمشاركةنون من قبل برلمانات الدول أعضاء الجمعیة ھم برلمانیون معی.1
.البرلمان األوروبيالمعینون من قبل

28ـالعضوا من البرلمانات الوطنیة83االتحاد األوروبي (منعضوا 132عضوا، منھم 280تتكون الجمعیة من  .2
لثالثة أعضاء لكل دولة عضو، باستثناء الوفد یل المتكافئعلى أساس التمث،1للدول األعضاء في االتحاد األوروبي

من برلمانات عضاء أ8وعضوا من البرلمان األوروبي) ،49باإلضافة إلى ،البریطاني، الذي لدیھ عضو أقل
و البوسنة والھرسك ولكل وفد من وفود ألبانیاعضوین(تحاد االوروبيوشركاء االالبلدان األوروبیة المتوسطیة 

اعضاء من 10وة،المؤسسللبلدان المتوسطیة العشرةبرلمانات العضوا من 130و،)والجبل األسودموناكوارة إم
.البرلمان الموریتاني

.لمدة سنة على األقلالممثلینیتم تعیین حیثما أمكن، 

.األوروبيالبرلمانمن من كل برلمان من البرلمانات الوطنیة واتألف الجمعیة من وفود یتم تعینھت.3

تتعھد البرلمانات األعضاء بضمان تمثیل النساء البرلمانیات ضمن وفودھا بما یتماشى مع المقتضیات القانونیة لكل .4
.بلد

.2013تموز/یولیو 1, یأخذ ھذا بالفعل بعین االعتبار انضمام كرواتیا لالتحاد األوروبي في 1
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3المادة 

الصالحیات

یجوز للجمعیة أن تقرر بشأن كافة المواضیع المتعلقة بالشراكة األورومتوسطیة. وتقوم بضمان متابعة تطبیق اتفاقیات .1
لشراكة األورومتوسطیة وتبني القرارات أو رفع التوصیات للمؤتمر الوزاري لتحقیق أھداف الشراكة ا

األورومتوسطیة. وتقوم الجمعیة، بناء على طلب المؤتمر الوزاري، بتقدیم اآلراء، عن طریق اقتراح تبني التدابیر 
ند االقتضاء.ع،المناسبة لكل محور من المحاور الرئیسیة الثالثة لعملیة برشلونة

.مداوالت الجمعیة غیر ملزمة من الناحیة القانونیة.2

وفود مخصصة.أن تقرر إرسال ،على اقتراح المكتببناءً ،للجمعیةیجوز .3

.التشغیلیةمیزانیتھاعلى وضع وتنفیذ تنطبقالقواعد األساسیّة التي تحددالجمعیّة الئحة مالیّة تعتمد.4

األمین العام مسؤولیةالخاّصة بتنفیذ المیزانیّة وتُْخلي التقاریر،عقب إغالق الحساباتةجلسة عام، فيالجمعیّةتدرس.5
.لھاامالمحاسب عن إدارتھوتبرئ ذمة 

4المادة 

وھیئة مكتبھارئاسة الجمعیة

بي اثنین منھم تتكون ھیئة مكتب الجمعیة من أربعة أعضاء، تعین برلمانات الدول المتوسطیة الشریكة لالتحاد األورو.1
وتعین البرلمانات الوطنیة لالتحاد عضوا واحداً، ویعین البرلمان األوروبي عضوا واحدا.

.الجمعیةلموافقةھذه التعیینات، بما فیھا ترتیب تناوب األعضاء، تخضع.2

كتب مع ان ال تتعارض عضویة المیجب و.أعضاء مكتب الجمعیة أربع سنوات غیر قابلة للتجدیدتكون مدة والیة.3
یتم تعیین بدیل یشغل مقعده ،في حالة استقالة أحد األعضاء أو إنھاء خدمتھو.المناصب الحكومیة مھما كانت طبیعتھا

للفترة المتبقیة من والیتھ.

ساس سنوي، بما یضمن المساواة وتناوب الرئاسة بین بلدان أیرأس الجمعیة أحد أعضاء المكتب بالتناوب وعلى .4
.ویكون األعضاء الثالثة اآلخرون نوابا للرئیسالشمال والجنوب، 

متعلقة الفي المسائلعن تنسیق عمل الجمعیة. وھو الھیئة المسؤولة عن تمثیل الجمعیة مسئوالً یكون المكتب .5
.بالعالقات مع المؤسسات األخرى

ھذا الوفد والتزاماتھ ووالیةھو المناط بإقرار تشكیل وتكوینالمكتبفإنمخصص،الجمعیة إرسال وفد قررتإذا.6
.التقریریة

.من تلقاء نفسھفي القضایا الملحة، یمكن للمكتب اتخاذ ھذا القرار 
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ومراجعة الئحة الجمعیّة ،الذي یقدمھ الفریق العامل المعني بتمویل الجمعیّة،المكتب مشروع المیزانیّة السنویّةیقر.7
، وذلك بموجب اإلجراءات المنصوص علیھا في الجمعیةد األعضاءالبرلمانیّة لالتحاد من أجل المتوسط بموافقة الوفو

.من الالئحة المالیّة21المادة في 

وذلك بقرار یتم یةالتالخالل الجلسة العامةشكلھ النھائّي بللجمعیّة العتماده ویقدممشروع المیزانیّة مشروع تنفیذّي 
.3، الفقرة 10اتخاذه بموجب المادة 

.4، الفقرة 3المادة في المشار الیھاق تنفیذ الالئحة المالیّة ائي حالة الضرورة تحدید طریجوز للجمعیّة ف

5المادة 

اللجان البرلمانیة 

تضم الجمعیة خمس لجان برلمانیة تتولى مسئولیة متابعة مختلف جوانب الشراكة األورومتوسطیة:.1

(أ)  لجنة الشئون السیاسیة واألمن وحقوق اإلنسان؛

(ب)  لجنة الشئون االقتصادیة والمالیة والشؤون االجتماعیة والتعلیم؛

والمبادالت بین المجتمعات المدنیة والثقافة؛الحیاةنوعیة(جـ)  لجنة تحسین 

( د)   لجنة حقوق المرأة في البلدان األورومتوسطیة.

(ه)   لجنة الطاقة والبیئة والمیاه.

. یتم الموافقة على الخطوط اإلرشادیة من قبل 1ماعات لجان الجمعیة محددة في المرفق الخطوط اإلرشادیة الجت
المكتب ویتم إرفاقھا بالالئحة.

المتوسط الشریكة لالتحاد األوروبي االبیضمن دول البحرعضواً 28عضواً ، منھا 56تتكون اللجان البرلمانیة من .2
أعضاء من البرلمان 9الوطنیة للدول األعضاء في االتحاد و من البرلماناتاعضو19عضوا أوروبیا 28و 

األوروبي).

وفدا من البرلمانات الوطنیة األوروبیة، رغبتھ في ثالث لجان. 27یمكن أن یبدي كل وفد لدیھ ثالثة أعضاء من 
بدوا رغبتھم بویمكن للوفد البریطاني والوفود األربعة للبرلمانات الوطنیة من خارج االتحاد األوروبي أن ی

البرلمان یتعین علىو. لجنةفقط لكلاواحداعضوسوى أن یرسلوفد أوروبيیمكن لكلال إلى لجنتین.باالنضمام
وفودكما تقوم.الخمسةاللجانبینبطریقة متوازنةأعضائھتوزیعبمقترحاالعامةقدم إلى األمانةأن یاألوروبي

.بشكل متوازنالخمسة اللجانبینتوزیع أعضائھاالخاصة بإلى األمانةاحاتھتقدیم مقتربالدول المتوسطیة الشریكة

كلضمان أن یتم تمثیل حاولتسكما. بأفضل شكل ممكن الوفودالتوفیق بین رغباتللجمعیةاألمانة العامةوستحاول
فود واألوروبي واء البرلمانأعضبوفیما یتعلقعلى األقل.ھ لھاتفضیلأبدىالتياللجانفي إحدىأوروبيوطنيوفد 

یمكن . ةاللجان الخمسكل منبین وفودبین المتوازنضمان توزیعبستقوم األمانة، المتوسطیة الشریكةالدول
إبالغكما ینبغي.الوفودالتوازن بینیتم احترام، شریطة أن بینھمالمناصبعن طریق تبادلاللجنةتغییرلألعضاء

.بذلكاألمانة العامة

المكون ايلجمعیة، امكونيوفود كل من كافةتمثیل أن یتم من أجل ضمان وز للوفود تعیین أعضاء بدالء یج
.لجنة دائمة، في "الشركاء المتوسطیینمكون "األوروبي و



AA\1019892AR.doc AP101.617v01-00
5/10

AR

مع ذلك، ال یسمح ویحق للبدالء الدائمین، الذین یمثلون األعضاء الغائبین، حضور اجتماعات اللجنة والتحدث فیھا. 
یین" شركاء المتوسط" البالتحدید مكون وھو، في حالة غیاب األعضاء الكاملین من نفس الطرفبالتصویت إال لھم 

والبرلمان األوروبي. في حالة للدول االعضاء في االتحاد االوروبي، داخل المكون األوروبي، البرلمانات الوطنیة و
بدل أن یبدي موافقتھ قبل ستً ، یتعین على الوفد المُ القیام بتصویب بدیل عن عضو كامل لوفد آخر من نفس المكون

البلدان وھي بالتحدید ،كل من ھذه األطراف الثالثةقبل من دلى بھااالصوات المُ التصویت. وال یجوز أن یتجاوز عدد 
عضاء لألجمالي العدد اإل،والبرلمان األوروبيالدول االعضاء في االتحاد االوروبيوبرلمانات المتوسطیة الشریكة

كل طرف من األطراف للجنة المعنیة.منالكاملین 

3. ً ، 4وثالثة نواب للرئیس وفقا للمعیار المنصوص علیھ في المادة تنتخب كل لجنة برلمانیة من بین أعضائھا رئیسا
ً ، 1الفقرة  من حیث ان سنتاقتراح من المكتب؛ وتكون مدة والیتھم بناًء على تھ الجلسة العامةاعتمدالذيللھیكلووفقا
رئیس الجمعیة.اللجنة ووالیةرئیس ونائب رئیس والیتيوال یمكن الجمع بینالمبدأ. 

للجنة المعنیة.جدول أعمالھا. ویقدم المقررون تقریراً من معینة الللبنودتعین اللجان مقررین 

تناقش اللجان القضایا والوثائق التي ترفعھا لھا الجمعیة.

نیة مرة في السنة على األقل.تجتمع كل لجنة برلما.4

.یجوز للجان أن تجتمع فیما بین دورات الجمعیة.5

ایضاً على اجتماعات اللجان.،4و 3و 2، الفقرات 10، والمادة 3و 2و 1، الفقرات 9تنطبق أحكام المادة  

كیلھا ورئاستھا لضمان یجوز للجمعیة أن تقرر إنشاء لجان مخصصة، إذا لزم األمر، وتقرر ھیئة مكتب الجمعیة تش.6
تحقیق التوازن والمساواة بین مكونات الجمعیة.

6المادة 

الوفود المخصصة

على قرار الجمعیة العامة، أو في حالة االستعجال، بمبادرة منھ،  بإنشاء وفود مخصصة ویقرر یقوم المكتب، بناءً .1
اماتھا التقریریة.بشأن طبیعتھا ومدتھا وعدد أعضائھا وتكوینھا ووالیتھا والتز

عند اتخاذه لھذا القرار، یضع المكتب في االعتبار المبادئ التي تقوم علیھا عملیة برشلونة ویسعى لضمان احترام  ھذه .2
المبادىء، وخاصة التوازن بین شمال وجنوب المتوسط، والتمثیل الكافي لمكونات الجمعیة الثالثة والتفاھم المتبادل 

وبحیاد تام. مسبقد بدون استبعا،والشفافیة

كما یعین المكتب العضو الذي سیترأس الوفد.

وفقا الختصاصاتھ، یقوم الوفد بعرض برنامج عملھ على المكتب للموافقة علیھ..3

یجوز للمكتب أن یقرر أیضا اتخاذ أي اجراء ضروري اخر لتمكین الوفد من االضطالع بوالیتھ.  عند االقتضاء، 
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الوطنیة المعنیة.ھابرلماناتمن قبلء ھذه الوفودمصاریف سفر أعضاىتغط.4

یتم تقدیمھ لمكتب الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من ویصوغ رؤساء الوفود مسودة تقریر حول انشطة الوفد وانجازاتھ .5
للجمعیة العامة.ومن ثم ("AP-UpM")اجل المتوسط 

7المادة 

طيمؤتمر وزراء الخارجیة األورومتوسالعالقات مع 
والمفوضیة األوروبیة

.مل لدور مؤسسات عملیة برشلونة األخرىكً دور الجمعیة مُ .1

والمفوضیة األوروبیة اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجیة األورومتوسطي یحضر النواب الذین تم تعیینھم من قبل .2
الجمعیة العامة، ویكون لھم حق تناول الكلمة فیھا.

8المادة 

المراقبون والضیوف

المراقبون.1
، من ھذه الالئحة، منح صفة 3، الفقرة 10بناء على اقتراح من ھیئة المكتب ووفقا للمادة ،یجوز للجمعیة العامة

المراقب الدائم في اجتماعاتھا لـ:

ي والتي المتوسط غیر األعضاء في االتحاد األوروباالبیض ممثلي البرلمانات الوطنیة لبلدان منطقة البحر -
لم تشترك في عملیة برشلونة؛

مرشحة لالنضمام بشرط أن یكون االتحاد الممثلي البرلمانات الوطنیة للبلدان غیرالمتوسطیة ولكن -
األوروبي؛/إلى االتحاد ا تمھیدا النضمامھةالمعنیالبلدانمع مناقشات ومفاوضات رسمیة األوروبي قد بدأ 

المالیة لالتحاد من أجل المتوسط؛لمؤسساتوااالستشاریة المؤسسیة الھیئات-

لتي تطلب منحھا ھذه الصفة.امن أجل المتوسط في االتحادلعدة دول أعضاء اإلقلیمیة الجمعیات البرلمانیة-

یحق للمراقبین الدائمین تناول الكلمة. وال یجوز لھم القیام بذلك إال حسب ما یتراءى للرئیس وفقًا لتوزیع وقت .2
جل ضمان حسن سیر االجتماع.الحدیث، من أ

الضیوف.3

یجوز أیًضا للمكتب أن یوجھ الدعوة إلى منظمات أخرى لحضور اجتماعات الجمعیة.

تم دعوتھم للقیام بذلك من قبل الرئیس.یویجوز للضیوف الجلوس في الجمعیة بدون التحدث، ما لم 
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9المادة 

سیر الجلسات

خالف ذلك.ما لم یقرر ،الجمعیة علنیةجلسات .1

یجوز ألعضاء الجمعیة أن یتناولوا الكالم بعد أن یأذن لھم رئیس الجلسة بذلك..2

یفتتح رئیس الجلسة ویؤجل ویرفع الجلسات، ویتعین علیھ ضمان مراعاة ھذه الالئحة وحفظ النظام، ودعوة المتدخلین .3
نتائج التصویت، ورفع الجلسة. ویقرر لتناول الكلمة، وتحدید مدة كل مداخلة، وطرح المواضیع للتصویت، وإعالن 

رئیس الجلسة، باالتفاق مع أعضاء المكتب، بشأن التطرق ألي موضوع یطرح أثناء سیر الجلسة ولم تشملھ ھذه 
الالئحة.

10المادة 

المناقشات واتخاذ القرارات

سط ورفعھا لعنایة مؤتمر وزراء جل المتوأیجوز للجمعیة اتخاذ القرارات وإصدار التوصیات التي تتعلق باالتحاد من .1
.وھیئة العمل الخارجي األوروبيلمفوضیة األوروبیةلمتوسطي ومجلس االتحاد األوروبي -الخارجیة األورو

2. ً في موعد یحدده رئیس الجلسة.تقدم التعدیالت على النص المطروح للمناقشة واإلقرار من قبل الجمعیة خطیا

التعدیل إذا كان متناقضا.یسقطلنص الذي یسعى لتعدیلھ. باةمباشریتصلتعدیل ال یقبل أيال . فقطبفقرة واحدةیتعلق كل تعدیل 

النص.قبلعلیھاالتصویت ویجرينص الذي تتصل بھ للبالنسبةتكون للتعدیالت أولویة ا) 

بتعد أكثر عن إذا تم تقدیم تعدیلین أو أكثر بشكل منفصل بخصوص نفس الجزء من النص، فإن التعدیل الذي یب) 
النص األصلي تكون لھ األولویة ویعرض أوال للتصویت. وفي حالة اعتماده، فإن التعدیالت األخرى تكون 
مرفوضة. أما إذا تم رفضھ، فإنھ یتم عرض التعدیل الذي یلیھ في األولویة للتصویت وھكذا دوالیك بالنسبة 

في حالة رفض كل وفإن القرار یكون للرئیس. للتعدیالت المتبقیة. عندما یكون ھناك شك حول األولویة، 
منفصل قبل انتھاء المھلة المحددة.تصویت إجراء ما لم یُطلب التعدیالت، فإن النص األصلي یعتبر معتمداً 

ً ما یمكن للمكتب بناء على طلب لجنة  لتقدیماعطاء مھلةعلى أساس اإلجماع أن یقرر عدم اعتمدت نصا
مة.العاالجلسةلتعدیالت في ا

تتخذ الجمعیة قراراتھا بإجماع اآلراء، وبحضور نصف عدد الوفود زائد واحد من كل من الطرفین المكونین للجمعیة، .3
.وھما المكون األوروبي ومكون الدول الشریكة

اء ألعضاثلثي أصوات على األقل إذا تعذر التوصل إلى إجماع اآلراء، تتخذ الجمعیة قراراتھا باألغلبیة المؤھلة وھي 
یثبتمكوني الجمعیة. من على األقل زائد واحدوبحضور نصف األعضاء،ضفتي المتوسطكل من الحاضرین من 

.التصویتبدءالرئیس ھذا الحضور قبل 

كل وفد عدد أصوات یساوي العدد المخصص لھ. وخالل عملیة التصویت، یكون لھ الحق في إبداء تحفظاتھ و/ أو ل.4
تصویت.االمتناع بشكل بناء عن ال
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في حاالت معینة.،3، الفقرة 14تنطبق المادة 

11المادة 

االجتماعات وجداول األعمال

عامة. ویتعین اتخاذ الجمعیة التجتمع الجمعیة مرة واحدة على األقل كل عام في المكان الذي یتم اختیاره في جلسة .1
طھا عالقات دبلوماسیة رسمیة مع إحدى الدول ترتیبات خاصة في حال اجتماع الجمعیة في إحدى الدول التي ال ترب

والجمعیة.االتحاد من أجل المتوسطاألعضاء في 

تضع ھیئة المكتب مسودة جدول األعمال وتقرھا الجمعیة في جلسة عامة في بدایة عملھا..2

الدورة.یُرسل الرئیس مسودة جدول األعمال للبرلمانات الممثلة في الجمعیة قبل شھر على األقل من افتتاح .3

جدول األعمال. ویقترح  المكتب على الجلسة العامة إضافة بنود علىیجوز ألي وفد أن یطلب إدراج نقطة إضافیة .4
إضافیة.

12المادة 

لجنة الصیاغة والفرق العاملة

لصیاغة  یجوز للجمعیة أن تقرر تشكیل لجنة صیاغة إلعداد القرارات والتوصیات واآلراء. ویتم تعیین أعضاء لجنة ا.1
باالتفاق العام. وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء على األقل من البرلمانات الوطنیة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
والبرلمان األوروبي من جھة، ومن خمسة أعضاء على األقل من برلمانات بلدان البحر األبیض المتوسط المشاركة في 

.من جھة اخرى،االتحاد من أجل المتوسط

قوم بتحدید عضویتھا وصالحیاتھا. ویعاملةفرقیجوز للمكتب، بعد استشارة البرلمانات الممثلة في الجمعیة، تشكیل .2
بعد المصادقة على ھذه وذلكبإعداد مسودات تقاریر ومشاریع قرارات للجمعیةةملاالعالفرقھذهویمكن أن یتم تكلیف

الجزء الثاني من المادة ینطبقفي السنة. فریقینةملاالعالفرقعدد یتجاوزأن الیجب والنصوص من قبل اللجان المعنیة. 
.ةملاالعالفرق، على اجتماعات مع تعدیل ما یلزم تعدیلھ ، 5الفقرة 5،

13المادة 

اللغات

والتركیة.اللغات الرسمیة للجمعیة ھي اللغات الرسمیة لالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى اللغات العربیة والعبریة .1

تترجم الوثائق الرسمیة التي تعتمدھا الجمعیة إلى كافة اللغات الرسمیة للجمعیة..2

یوفر البرلمان المنًُظم لالجتماع أوراق العمل لألعضاء بالفرنسیة واإلنجلیزیة والعربیة، بوصفھا لغات العمل..3

لجان ومسودة البیان النھائي والالئحة وقائمة مسودة جدول األعمال والبرنامج وتقاریر اللجان وقرارات أو بیانات ال
المشاركین ھي الوثائق الرسمیة الوحیدة للجمعیة وسیتم توزیعھا عند التسجیل.
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بأحكامأثناء مناقشات الجمعیة في ثمان لغات، بما في ذلك لغات العمل، دون اإلخالل یتم توفیر الترجمة الفوریة .4
عند انعقاد جلسات الجمعیة في البرلمان األوروبي.ھذه الالئحة، من6، الفقرة 14المادة 

تتم اجتماعات اللجان البرلمانیة، وعند اإلقتضاء، الفرق العاملة، بلغات العمل المشار إلیھا أعاله، دون اإلخالل بأحكام 
، من ھذه الالئحة.6، الفقرة 14المادة 

14المادة 

ترجمة الفوریة والتحریریةالنفقات: تمویل تكالیف التنظیم والمشاركة وال

.األعضاء وإقامتھمیتم تغطیة نفقات سیر الجمعیّة وأنشطتھا عن طریق المیزانیّة السنویّة للجمعیّة باستثناء نفقات سفر .1

.4، الفقرة 3ترد شروط تنفیذ ووضع المیزانیّة السنویّة في الالئحة المالیة المنصوص علیھا في المادة .2

یة في حالة عدم وفاء وفد ما بالتزاماتھ المالیة تجاه الجمعیة:تنطبق االحكام التال.3

حقھ في المشاركة في صنع القرارات وكذلك في یفقدأ. إذا أعلن وفد ما صراحة بأنھ یرفض دفع مساھمتھ المالیة، فإنھ 
الجمعیة؛ھیئاتكافةالمسؤولیة في مناصبتبوء 

شھراً، فإنھ یفقد حقھ في المشاركة في صنع القرارات 12مدة تزید عن إذا قام وفد ما بتعلیق مساھمتھ المالیة لب. 
وكذلك في تبوء مناصب المسؤولیة في كافة ھیئات الجمعیة. ویدخل ھذا حیز النفاذ بعد قرار من المكتب یتم تبنیھ بعد 

قیام الوفد المعني بتقدیم اسباب تعلیق مساھمتھ المالیة.

ستبدل بوفد آخر من نفس مكون غل بالفعل مثل مناصب المسئولیة ھذه، فإنھ سیُ ج.  في حال كان الوفد المعني یش
خذ بالتشاور مع رؤساء الھیئات األخرى.الجمعیة وذلك بعد قرار من المكتب یتُ 

لسنتین متتالیتین، فإنھ یمكن تعلیق عضویتھ في الجمعیة بقرار من الجمعیة العامة مساھمتھد. إذا لم یقم وفد ما بدفع 
على اقتراح من المكتب.اءً وبن

الخاصة بھم.تتحمل المؤسسة التي ینتمي إلیھا األعضاء المشاركون نفقات السفر واإلقامة.4

.المستخدمة في الجمعیةلغات العملتتحمل كل الوفود تنظیم وتكالیف الترجمة الفوریة إلى .5

الجمعیة إلى اللغات الرسمیة لالتحاد األوروبي. اھا الرسمیة التي تتبنوثائق الیتحمل البرلمان األوروبي تكالیف ترجمة .6
.ستخدم فیھا ھذه اللغاتوتقع  مسئولیة ترجمة ھذه الوثائق إلى العربیة والعبریة والتركیة على عاتق البرلمانات التي تُ 

.كل وفد مسئول عن ترجمة الوثائق التي یقدمھا إلى لغتین على األقل من لغات العمل.7
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15المادة 

األمانة

تم مساعدة المكتب وھیئات الجمعیة األخرى في تحضیر أعمال الجمعیة وتنفیذھا بشكل صحیح ومتابعتھا من قبل أمانةی. 1
یكون لھذه األمانة العامة الدائمة محاسب. یمكن للبرلمان االوروبي وبرلمانات البلدان .  عامة بتنسیق مع الرئاسة الحالیة

ت الخارجیة االوروبیة والسلك الدبلوماسي للدول االعضاء أن یؤیدوا الموظفین. كما سیتم تحدید االعضاء وجھاز االجراء
تركیبة األمانة العامة ومقرھا وتشغیلھا في أقرب أجل. وسیتبنى المكتب الموسع االجراءت الالزمة النشاء األمانة العامة بعد 

. االتفاقات مع الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط

ھؤالء الموظفین.إلیھيالذین ینتمالبلدبرلمان االخرى ھممصاریفوموظفي األمانة رواتب یتحمل .2

یقدم المساعدة في تنظیم ھذه االجتماعات.أن حدى لجانھا إلإحدى دورات الجمعیة أو اجتماع الذي یستضیفعلى البرلمان .3

العامة. الجلسةقبل النسخ المترجمة للتقاریر للوفود بأسرع وقت ممكنترسل.4

16المادة 

تعدیل الالئحة

یجوز ألي وفد اقتراح تعدیالت على ھذه الالئحة. ویتم  ترجمة التعدیالت المقترحة وإحالتھا إلى المكتب الذي یقوم .1
بدوره بعرضھا على الجلسة العامة التالیة.

تُعتمد التعدیالت على ھذه الالئحة بإجماع اآلراء..2

تدخل التعدیالت على ھذه الالئحة حیز النفاذ في ستثناءات التي توافق علیھا الجمعیة حسب االصول،فیما عدا اال.3
.الدورة التي تلي اعتمادھا


