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Europa-Parlamentet,

– der henviser til Formandskonferencens forslag,

– der henviser til handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland på den anden side1 ("handels- og samarbejdsaftalen"), 
særlig artikel 11,

– der henviser sin beslutning af 28. april 2021 om resultatet af forhandlingerne mellem 
EU og Det Forenede Kongerige2, særlig artikel 8 og 9,

– der henviser til sin afgørelse af 17. april 2019 om antallet af interparlamentariske 
delegationer, delegationer til de blandede parlamentariske udvalg og delegationer til de 
parlamentariske samarbejdsudvalg og de multilaterale parlamentariske forsamlinger3,

– der henviser til sin afgørelse af 17. juli 2019 om interparlamentariske delegationers 
medlemstal4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 223,

1. noterer sig, at artikel 11 i handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede 
Kongerige indeholder bestemmelser om oprettelse af en parlamentarisk 
partnerskabsforsamling EU-Det Forenede Kongerige bestående af medlemmer af 
Europa-Parlamentet og medlemmer af Det Forenede Kongeriges parlament, som:

a) kan anmode Partnerskabsrådet mellem EU og Det Forenede Kongerige, der er 

1 EUT L 149 af 30.4.2021, s. 10.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0141.
3 EUT C 158 af 30.4.2021, s. 536.
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nedsat ved aftalens artikel 7, om relevante oplysninger vedrørende 
gennemførelsen af denne aftale og eventuelle supplerende aftaler, og 
Partnerskabsrådet skal derefter give Den Parlamentariske Partnerskabsforsamling 
EU-Det Forenede Kongerige de ønskede oplysninger

b) underrettes om Partnerskabsrådets afgørelser og henstillinger og 

c) kan fremsætte henstillinger til Partnerskabsrådet;

2. vedtager at nedsætte en delegation til Den Parlamentariske Partnerskabsforsamling EU-
Det Forenede Kongerige med 35 medlemmer;

3. vedtager under henvisning til Formandskonferencens afgørelse af 11. juli 2019 
vedrørende sammensætningen af delegationernes formandskaber, at delegationens 
formandskab skal bestå af to næstformænd;

4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen og til Det 
Forenede Kongeriges parlament til orientering.


