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Inrättande av en delegation till Parlamentariska partnerskapsförsamlingen 
EU–Förenade kungariket och fastställande av antalet ledamöter 
Europaparlamentets beslut av den 5 oktober 2021 om inrättande av en delegation till 
den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket och 
fastställande av antalet ledamöter (2021/2917(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmanskonferensens förslag,

– med beaktande av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland, å andra sidan1 (handels- och samarbetsavtalet mellan EU 
och Förenade kungariket), särskilt artikel 11,

– med beaktande av sin resolution av den 28 april 2021 om resultatet av förhandlingarna 
mellan EU och Förenade kungariket2, särskilt punkterna 8 och 9,

– med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2019 om antalet interparlamentariska 
delegationer, antalet delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna 
och antalet delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och till de 
multilaterala parlamentariska församlingarna3,

– med beaktande av sitt beslut av den 17 juli 2019 om antalet ledamöter i de 
interparlamentariska delegationerna4,

– med beaktande av artikel 223 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet konstaterar att det i artikel 11 i handels- och samarbetsavtalet mellan 
EU och Förenade kungariket föreskrivs att det ska inrättas en parlamentarisk 
partnerskapsförsamling mellan EU och Förenade kungariket bestående av ledamöter av 
Europaparlamentet och ledamöter av Förenade kungarikets parlament som

a) får begära relevant information om genomförandet av avtalet och eventuella 

1 EUT L 149, 30.4.2021, s. 10.
2 Antagna texter, P9_TA(2021)0141.
3 EUT C 158, 30.4.2021, s. 536.
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kompletterande avtal från det partnerskapsråd EU–Förenade kungariket som 
inrättats i enlighet med artikel 7 i avtalet, som i så fall ska förse den parlamentariska 
partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket med den begärda informationen,

b) ska informeras om partnerskapsrådet EU–Förenade kungarikets beslut och 
rekommendationer, och 

c) får lämna rekommendationer till partnerskapsrådet EU–Förenade kungariket.

2. Europaparlamentet beslutar att inrätta en delegation till den parlamentariska 
partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket bestående av 35 ledamöter.

3. Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 
11 juli 2019 om delegationernas presidiers sammansättning, att delegationens presidium 
ska bestå av två vice ordförande.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och 
kommissionen samt till Förenade kungarikets parlament.


