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Numărul de membri ai comisiilor permanente  

Decizia Parlamentului European din 12 iunie 2013 privind componența numerică a 

comisiilor permanente (2013/2671(RSO)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Conferinței președinților, 

– având în vedere deciziile sale din 15 iulie 20091, 14 decembrie 20112 și 18 ianuarie 20123 

privind componența numerică a comisiilor permanente, 

– având în vedere articolul 183 din Regulamentul său de procedură, 

1. decide să modifice componența numerică a comisiilor permanente după cum urmează: 

I. Comisia pentru afaceri externe: 79 de membri, 

II. Comisia pentru dezvoltare: 30 de membri, 

III. Comisia pentru comerț internațional: 31 de membri, 

IV. Comisia pentru bugete: 45 de membri, 

V. Comisia pentru control bugetar: 31 de membri, 

VI. Comisia pentru afaceri economice și monetare: 50 de membri, 

VII. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale: 50 de membri, 

VIII. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară: 71 de membri, 

IX. Comisia pentru industrie, cercetare și energie: 61 de membri, 

X. Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor: 41 de membri, 

XI. Comisia pentru transport și turism: 47 de membri, 

XII. Comisia pentru dezvoltare regională: 50 de membri, 

XIII. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală: 44 de membri, 

XIV. Comisia pentru pescuit: 25 de membri, 

XV. Comisia pentru cultură și educație: 31 de membri, 
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XVI. Comisia pentru afaceri juridice: 25 de membri, 

XVII. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne: 60 de membri, 

XVIII. Comisia pentru afaceri constituționale: 26 de membri, 

XIX. Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen: 35 de membri, 

XX. Comisia pentru petiții: 35 de membri; 

2. hotărăște că prezenta decizie va intra în vigoare la 1 iulie 2013; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 

Consiliului și Comisiei. 

 

 


