
 

 

P7_TA(2013)0405 

Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do 

wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy 

parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych  

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie liczby i 

składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji 

parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do 

wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (2013/2853(RSO)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących, 

– uwzględniając swoje decyzje z dnia 6 maja 2009 r.1, z dnia 14 września 2009 r.2, z dnia 15 

czerwca 2010 r.3 i z dnia 14 grudnia 2011 r.4 w sprawie liczby i składu numerycznego 

delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz 

delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń 

parlamentarnych, 

– uwzględniając art.198 Regulaminu, 

1. postanawia, że w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej Delegacja do 

wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja przestaje istnieć; 

2. postanawia dokonać następujących zmian składu liczebnego następujących delegacji 

międzyparlamentarnych:  

 Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i 

Kosowem: 30 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Arabskim: 19 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: 57 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Kanadą: 21 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej: 16 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Japonią: 26 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: 42 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Indiami: 29 członków; 

                                                 
1 Dz.U. C 212 E z 5.8.2010, s. 136. 
2 Dz.U. C 224 E z 19.8.2010, s. 36. 
3 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 159. 
4 Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 132. 



 

 

 Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej-Wschodniej i 

Stowarzyszeniem krajów Azji Południowej-Wschodniej (ANASE): 25 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią: 19 członków; 

 Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki: 21 członków; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 

Radzie i Komisji. 

 

 


