
 

 

P7_TA(2013)0405 

Брой и числен състав на междупарламентарните делегации, 

делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в 

комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните 

парламентарни асамблеи  

Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. относно броя и числения 

състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните 

парламентарни комитети, делегациите в комисиите за парламентарно 

сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (2013/2853(RSO)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Председателския съвет, 

— като взе предвид своите решения от 6 май 2009 г.1, 14 септември 2009 г.2, 15 юни 

2010 г.3 и 14 декември 2011 г.4 относно броя и числения състав на 

междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни 

комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и 

многостранните парламентарни асамблеи, 

— като взе предвид член 198 от своя правилник, 

1. Решава, че вследствие на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз 

делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС—Хърватия престава да 

съществува: 

2. Решава да измени числения състав на следните междупарламентарни делегации:  

Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и 

Косово: 30 членове 

Делегация за връзки с Арабския полуостров: 19 членове 

Делегация за връзки със Съединените американски щати: 57 членове 

Делегация за връзки с Канада: 21 членове 

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка: 16 членове 

Делегация за връзки с Япония: 26 членове 

Делегация за връзки с Китайската народна република: 42 членове 

Делегация за връзки с Индия: 29 членове 

                                                 
1  ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 136. 
2  ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 36. 
3  ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 159. 
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Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите 

от Югоизточна Азия (АСЕАН): 25 членове 

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия: 19 членове 

Делегация за връзки с Южна Африка: 21 членове; 

3. Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета 

и на Комисията. 


