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Numărul și componența numerică a delegațiilor interparlamentare, 

delegaţiilor la comisiile parlamentare mixte şi a delegaţiilor la comisiile 

parlamentare de cooperare şi la adunările parlamentare multilaterale  

Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 privind privind numărul și 

componența numerică ale delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor la comisiile 

parlamentare mixte, precum și ale delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și 

la Adunările Parlamentare multilaterale (2013/2853(RSO)) 

 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Conferinței președinților, 

– având în vedere Deciziile sale din 6 mai 20091, 14 septembrie 20092, 15 iunie 20103 și 14 

decembrie 20114 privind numărul și componența numerică ale delegațiilor 

interparlamentare, ale delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și ale delegațiilor la 

comisiile de cooperare parlamentară și la Adunările Parlamentare multilaterale, 

– având în vedere articolul 198 din Regulamentul său de procedură, 

1. hotărăște ca, în urma aderării Croației la Uniunea Europeană, delegația la Comisia 

parlamentară mixtă UE–Croația să-și înceteze existența; 

2. hotărăște să modifice după cum urmează componența numerică a următoarelor delegații 

interparlamentare:  

 Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo: 

30 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă: 19 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: 57 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Canada: 21 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală: 16 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Japonia: 26 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: 42 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu India: 29 de membri, 

                                                 
1  JO C 212 E, 5.8.2010, p. 136. 
2  JO C 224 E, 19.8.2010, p. 36. 
3  JO C 236 E, 12.8.2011, p. 159. 
4  JO C 168 E, 14.6.2013, p. 132. 



 

 

 Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia 

de Sud-Est (ASEAN): 25 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă: 19 de membri, 

 Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud: 21 de membri; 

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

Consiliului și Comisiei. 

 


