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Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών 

στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές 

κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές 

συνελεύσεις  

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον αριθμό των 

διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών σε μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, των αντιπροσωπειών σε  επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και των 

πολυμερών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 188 και 190 του Κανονισμού  του, 

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας, καθώς και τις άλλες συμφωνίες 

που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, 

– επιθυμώντας διακαώς να ενισχύσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία με τη διεξαγωγή 

συνεχούς διακοινοβουλευτικού διαλόγου, 

1. αποφασίζει ότι ο αριθμός των αντιπροσωπειών και των περιφερειακών ομάδων τους έχει 

ως εξής: 

α) Ευρώπη, Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία 

Αντιπροσωπείες στην 

- Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατίας 

- Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας 

-  Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία και στη Μικτή 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το 

Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο. 

β) Ρωσία, Κράτη Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, Κεντρική Ασία και Μογγολία 

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, 

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, 



Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, 

Αντιπροσωπεία για  τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, 

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-

Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας, 

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-

Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και 

τη Μογγολία, 

γ)  Μαγκρέμπ, Μασρέκ, Ισραήλ, Παλαιστίνη 

Αντιπροσωπείες για τις σχέσεις με 

- το Ισραήλ 

- το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο 

- τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ 

(συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης) 

- τις χώρες του Μασρέκ  

δ)  Αραβική Χερσόνησος, Ιράκ, Ιράν 

Αντιπροσωπείες για τις σχέσεις με 

-  την Αραβική Χερσόνησο 

-  το Ιράκ 

-  το Ιράν 

ε)  Αμερικανική ήπειρος 

Αντιπροσωπείες για τις σχέσεις με 

-  τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  

-  τον Καναδά, 

-  τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής,  

-  τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων, 

-  το Mercosur, 

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού 

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής 



στ)  Ασία/Ειρηνικός 

Αντιπροσωπείες για τις σχέσεις με  

-  την Ιαπωνία, 

-  τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 

- την Ινδία 

-  το Αφγανιστάν  

-  τις χώρες της Νότιας Ασίας 

-  τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ασίας (ASEAN), 

-  την Κορεατική Χερσόνησο, 

-  την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, 

ζ)  Αφρική 

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με 

- τη Νότια Αφρική, 

- το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 

η)  Πολυμερείς συνελεύσεις 

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 

Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής 

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest 

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του NATO 

(η οποία θα αποτελείται από μέλη της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας) 

2 α)  αποφασίζει  τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών ΣΟΕΣ  να προέρχονται 

αποκλειστικά από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Ανάπτυξης - 

διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Επιτροπής Διεθνούς 

Εμπορίου ως αρμόδιας επιτροπής - και να συντονίζουν ενεργά τις εργασίες τους με 

την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ· 

β)  αποφασίζει τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest να προέρχονται αποκλειστικά από τις 



διμερείς αντιπροσωπείες που καλύπτονται από κάθε συνέλευση· 

 

 

 

3. υπενθυμίζει την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να δημιουργηθεί 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest η οποία θα συνδέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 

τα κοινοβούλια της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Λευκορωσίας, της Αρμενίας, του 

Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας· αποφασίζει ότι, όσον αφορά τη Λευκορωσία, η 

Διάσκεψη των Προέδρων θα υποβάλει προτάσεις σε σχέση με την εκπροσώπηση της 

Λευκορωσίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest· 

4. αποφασίζει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 

ετήσιου χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα εγκριθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων 

ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 

Ανάπτυξης, νοουμένου ωστόσο ότι η Διάσκεψη των Προέδρων δύναται να αποφασίσει 

ότι θα απαιτηθούν  επιπρόσθετες συνεδριάσεις, έτσι ώστε να υπάρξει ανταπόκριση σε 

πολιτικά γεγονότα· 

5. αποφασίζει ότι οι πολιτικές ομάδες και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δύνανται να 

ορίζουν μόνιμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα συμμετέχουν σε κάθε τύπο 

αντιπροσωπείας και ότι ο αριθμός αυτών των αναπληρωματικών μελών δεν δύναται να 

υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τις ομάδες ή τους μη 

εγγεγραμμένους βουλευτές· 

6. αποφασίζει να εντείνει τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τις επιτροπές που 

ενδιαφέρονται για το αντικείμενο εργασίας των αντιπροσωπειών, διοργανώνοντας κοινές 

συνεδριάσεις μεταξύ των οργάνων αυτών στους συνήθεις τόπους εργασίας· 

7. θα καταβάλει προσπάθειες σε πρακτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ένας ή 

περισσότεροι εισηγητές επιτροπών θα έχουν παρομοίως τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

στις εργασίες των αντιπροσωπειών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας και 

των μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών και πολυμερών κοινοβουλευτικών 

συνελεύσεων· αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος, κατόπιν κοινού αιτήματος των προέδρων της 

οικείας αντιπροσωπείας και μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής, θα εξουσιοδοτεί 

αποστολές του τύπου αυτού· 

8. αποφασίζει ότι η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη περίοδο συνόδου της 

έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου· 

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την απόφαση αυτή στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 

 

 


