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Tarpparlamentinės delegacijos, delegacijos jungtiniuose parlamentiniuose 

komitetuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalės 

parlamentinės asamblėjos 

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų, 

delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose 

ir dėl daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičiaus 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 188 ir 190 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sąjungos ir ES nepriklausančių šalių sudarytus asociacijos, 

bendradarbiavimo ir kitus susitarimus, 

– siekdamas per nenutrūkstamą tarpparlamentinį dialogą stiprinti parlamentinę demokratiją, 

1. nutaria patvirtinti šias delegacijas ir jų regionines grupes: 

a) Europa, Vakarų Balkanai ir Turkija  

Delegacijos: 

– ES ir Kroatijos jungtiniame parlamentiniame komitete, 

– ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame 

parlamentiniame komitete, 

– ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete. 

Delegacija ryšiams su Šveicarija, Islandija, Norvegija ir Europos ekonominės erdvės 

(EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete. 

Delegacija ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu; 

b) Rusija, Rytų partnerystės valstybės, Centrinė Azija ir Mongolija 

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete, 

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete, 

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete, 

Delegacija ryšiams su Baltarusija, 

Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio 



bendradarbiavimo komitetuose, 

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio 

bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija; 

c) Magrebas, Mašrekas, Izraelis, Palestina 

Delegacijos ryšiams su: 

– Izraeliu, 

– Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba, 

– Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo sąjunga, 

– Mašreko šalimis; 

d) Arabijos pusiasalis, Irakas ir Iranas 

Delegacijos ryšiams su: 

– Arabijos pusiasaliu,  

– Iraku, 

– Iranu; 

e) Šiaurės ir Pietų Amerikos 

Delegacijos ryšiams su: 

– Jungtinėmis Amerikos Valstijomis,  

– Kanada, 

– Centrinės Amerikos šalimis, 

– Andų bendrijos šalimis, 

– MERCOSUR; 

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete, 

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete; 

f) Azija, Ramusis vandenynas 

Delegacijos ryšiams su:  

– Japonija, 

– Kinijos Liaudies Respublika, 



– Indija, 

– Afganistanu,  

– Pietų Azijos šalimis, 

– Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN), 

– Korėjos pusiasaliu, 

– Australija ir Naująja Zelandija; 

g) Afrika 

Delegacija ryšiams su Pietų Afrika, 

Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu; 

h)  Daugiašalės asamblėjos 

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje, 

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje, 

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje, 

Delegacija EURONEST šalių parlamentinėje asamblėjoje, 

Delegacija ryšiams su NATO Parlamentine Asamblėja,  

(kurią sudarys Saugumo ir gynybos pakomitečio nariai); 

2a)  nutaria, kad narystė EPS parlamentiniuose komitetuose grindžiama išskirtinai naryste 

AKR ir ES Jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje, užtikrinant tinkamą Vystymosi ir 

Tarptautinės prekybos komitetų atstovavimą; 

b) nutaria, kad narystė EUROMED, EUROLAT ir EURONEST parlamentinėse asamblėjose 

grindžiama išskirtinai naryste dvišalėse ar subregioninėse delegacijose, kurias įtraukia 

kiekviena asamblėja; 

 

 

3. primena Pirmininkų sueigos sprendimą įsteigti EURONEST parlamentinę asamblėją, kuri 

susietų Europos Parlamentą ir Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos, Armėnijos, 

Azerbaidžano ir Gruzijos parlamentus; nusprendžia, kiek tai yra susiję su Baltarusija, kad 

Pirmininkų sueiga teiks pasiūlymus dėl Baltarusijos atstovavimo EURONEST 

parlamentinėje asamblėjoje; 

4. nutaria, kad Delegacijų pirmininkų sueiga turi parengti metinio kalendoriaus projektą, 

kurį tvirtintų Pirmininkų sueiga, pasikonsultavusi su Užsienio reikalų, Vystimosi ir 

Tarptautinės prekybos komitetais, tačiau supranta, kad Pirmininkų sueiga, siekdama 



reaguoti į politinius įvykius, gali nuspręsti pakoreguoti kalendorių; 

5. nutaria, kad frakcijos ir nepriklausomi nariai skirs nuolatinius pakaitinius narius, kurie 

dalyvaus kiekvieno tipo delegacijos veikloje, ir kad šių pakaitinių narių skaičius negali 

viršyti visų frakcijoms ar nepriklausomiems nariams atstovaujančių narių skaičiaus; 

6. nutaria skatinti intensyvesnį komitetų, kuriems aktualus delegacijų darbas, 

bendradarbiavimą ir konsultacijas su jais, t. y. organizuoti bendrus šių organų posėdžius 

jų įprastinėje darbo vietoje; 

7. stengsis praktiniu lygmeniu užtikrinti, kad vienas ar daugiau komitetų 

pranešėjų/pirmininkų galėtų panašiai dalyvauti delegacijų, parlamentinio 

bendradarbiavimo ir jungtinių parlamentinių komitetų bei daugiašalių parlamentinių 

asamblėjų procedūrose; nutaria, kad Pirmininkas, gavęs bendrą delegacijos pirmininko ir 

susijusio komiteto prašymą, turi leisti surengti šio pobūdžio misiją; 

8. nutaria, kad šis sprendimas įsigalios 7-osios parlamentinės kadencijos pirmosios sesijos 

metu; 

9. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai. 


