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Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire 

commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en 

multilaterale parlementaire vergaderingen en hun numerieke sterkte  

Besluit van het Europees Parlement van 9 oktober 2013 over het aantal en het aantal 

leden van de interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire 

commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale 

parlementaire vergaderingen (2013/2853(RSO)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters, 

– gezien zijn besluiten van 6 mei 20091, 14 september 20092, 15 juni 20103 en 14 december 

20114 over het aantal en het aantal leden van de interparlementaire delegaties, delegaties in 

gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire 

samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen, 

– gezien artikel 198 van zijn Reglement, 

1. besluit dat, als gevolg van de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, de Delegatie in 

de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië zal ophouden te bestaan; 

2. besluit het aantal leden van de volgende interparlementaire delegaties als volgt te wijzigen: 

 Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en 

Kosovo: 30 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland: 19 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: 57 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met Canada: 21 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: 16 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met Japan: 26 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: 42 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met India: 29 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van 

Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): 25 leden 
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 Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland: 19 leden 

 Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika: 21 leden; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie. 

 


