
 

Europaparlamentets interparlamentariska
delegationer inrättade
 

Europaparlamentet kommer att ha 44 interparlamentariska delegationer under den
kommande mandatperioden.
 
På onsdagen röstade kammaren om sammansättningen och storleken på Europaparlamentets
interparlamentariska  delegationer  för  den  kommande  mandatperioden.  Förslaget  från
parlamentets talmanskonferens (talmannen och ledarna för de politiska grupperna) godkändes
med en handuppräckning. Utnämningarna, det vill säga vilka ledamöter som hamnar i de olika
delegationerna, meddelades klockan 19:00 samma kväll.
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Listan med de 44 delegationerna - samma antal som under den föregående mandatperioden -
och dess medlemmar finns här.
 
Bakgrund
 
De interparlamentariska delegationerna upprätthåller Europaparlamentets förbindelser med
andra länder, regioner och organisationer, för att främja EU:s kärnvärden: frihet, demokrati,
respekt för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter och rättsstatsprincipen.
 
Vilka parlamentariker  som tar  plats i  vilken delegation är  baserat  på interna beslut  av de
politiska grupperna. Delegationernas sammansättning måste eftersträva en rättvis balans när
det gäller vilka länder som finns representerade, partipolitisk tillhörighet och könsfördelning.
 
Nästa steg
 
Delegationernas  ordförande  och  vice-ordförande  kommer  att  väljas  i  samband  med  de
konstituerande  mötena  som  är  planerade  i  september.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Europaparlamentets delegationer
Förslag till beslut om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets arbetsordning - Artikel 223 : Tillsättning av interparlamentariska
delegationer och delegationernas uppgifter

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Lena KRAFT
Press Officer in Sweden

(+46) 8 562 444 54
(+46) 722 122 714
lena.kraft@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/22641/Composition%20des%20delegations_17-07-2019.docx_en.doc
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/about/types-of-delegations
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0005_SV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2719(RSO)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_SV.html

