A Moldovai KtiztrirsasrigParlamentje 6s a Magyar Kiiztirsas69 Orszriggyiil6sekiiziitti
Interparlamentriris Egyiittmiikiid6si Szerz6d6s

A Moldovai KciztSrsasiigParlamentje 6s a Magyar Klzthrsasdg Orsz6ggyiildse, a
Iov itbbiakbana Felek
. a Moldovai Kdzt6rsas6gds a Magyar KoztarsasAgkdzijtt a Bar6ti Kapcsolatok 6s
Egytittmiikrid6sAlapjair6l sz6l6, 1995.6prilis 19-6nBudapestenalLirt szerzodlsalapj;in,
. mivel a Felekhozzrikiv6nnakj6rulni a k6t orsz6g6s n6peikktrzrlttij6 kapcsolatoknak
a
partneriviszonydsa kdlcscinds
bizalomalapj6ntcir16n6
meger6sitds6hez,
' tudat6banannak,hogy kijzds 6rtdkeketvallanaka demokriciat, a tbrvdnyess6get
valamint
az egys6ges
illetben,
Eur6pamegteremt6s6t
. mivel a parlamentekfontos szerepettdltenek be a tArsadalom6s a polg6rok drdekeit
szolgalnihivatott demokratikusrendszerfejleszt6s6ben
6sb6vitdsdben,
. a Felek k6zcittikapcsolatokrendszeressd
ds hatdkonyabb6tdteldreir6nyu16sz6nd6kukn6l
fogva,
az al{bbiakban6llapodtakmeg:
1. Cikkely
A Felek kiitelezik magukatarra,hogy b6toritj6k6s el6mozditj6ka Moldovai K6zt6rsas6g6s a
Magyar Kdzt6rsas6gparlamentjei kiizdtti kdtoldalt kapcsolatokata politikai, gazdas|gi 6s
t6rsadalmi6let kiil<inbriz6teriiletein.
2. Cikkelv
Egym6skrilcsdncist6jdkoztat6sa
drdek6ben- k6rdsre a Felek gondoskodnaka tcirv6nyekdsa
tdrvdnyhoz6si
folyamatsz6m6ra
hasznosegydbanyagokcserdjdr6l.
3. Cikkely
A Magyar Orsz6ggyrildsfelajanlja a Moldovai Parlamentrdsz6re,hogy tiimogat6stnyrijt a
sz6m6ra illetve konzult6ci6kat folyat vele 6ltal6nos jelleggel az EU-szomszeds6gpolitika,
konkdtan pedig az EU-Moldova Cselekv6si Terv 6ltal meghirdetett cdlok megval6sitdsa
drdekdben.

4. Cikkely
A Feleka kcizcis6rdekl6ddsiktjrijkbetarloz6kdrd6sekr6lkonzult6lnakegym6ssal,6s- amikor
ez sziiks6ges- a nemzetkdziszervezeteken
beltili l6pdseiketegym6ssalegyeztetik.

5. Cikkely
A jelen Szerz6ddsrendelkezdseinek
v6grehajtisa6rdek6ben- amikor sziiksdgeskdzds
megegyez6ssel vdgrehajtj{kaz al6bbi int6zkeddseket:
. kcjlcsdndsl6togat6soka tdrvdnyhoz6testiiletvezet6iszintj6n,
. az 6rdekeltparlamentibizotts6gokaltal tartott kdzdstal6lkoz6k,
. a tdrvdnyhoz6sban
rdsztvev6 munkacsoporlokiil6sei,
. a bar:iti tagozatokkillcsdndsl6togatAsai,
. szemin6riumok,konferenci6k, kollokviumok ds k6pz6si programok szervezdse,
parlamentik6pvisel6k6s a t<irvdnyhoz6testiiletkdztisztvisel6inekr6szv6tel6vel,
. kdzdsmeggyezdssel
elhatllrozottegyebeseti jellegidtev6kenys6gek.
6. Cikkelv
Az egyesFelekszervezetdben
a kiilftildi parlamentikapcsolatokkalfoglalkoz6szervfeladataa
jelen Interparlamentriris
Egyiittmiik<id6si
Szerzoddsben
foglalt rendelkezdsek
megval6sitrisrinak
Ilrmogatasa
6s koordindlisa.E szervekldtjrik el a Felek kdzdtti kapcsolattart6s
feladatAtis.
7. Cikkelv
A kiildcittsdgekk6lcs<intjsl6togat6saita reciprocit6selve alapj6n kell finanszirozni.Kdz6s
tevdkenysdgekesetdn,a Felek kcjtelesekkiilon meg6llapodnia sztiksdgesp6nziigyi kiad6sok
fedez6s616l.
.

8. Cikkelv

A jelen Szerz6d6seredm6nyekdntmegval6sul6tevdkenysdgekbeharmadik rdsztvev6 is
bevonhat6,ak6r kdzvetlen rdszvev6kdnt,ak6r szervezdsi,logisztikai 6s pdnziigyi tiimogat6s
nyirjt6sacdljrib6l.
9. Cikkelv
vonatkoz6ndzeteltdrdseket
A jelen Szerz6d6s
6rtelmezdsdre
illetve alkalmaz6s6ra
a Felek
rltj6n rendezni.
kiitelesekt6rgyal6sok6s krilcsiindsegyeztet6sek
10. Cikkely
Ajelen Szerz6d6s
m6dosithat6.E m6dosit6soka Szerz6ddsszerves
csakkcizcismegegyezdssel
r6szdtalkoti6k.

11.Cikkely
A jelen Szerz6d6sal6ir6sanapjtinl6p hatAlyb46s azonnapotk6vet6hriromh6napigmarad
hat6lyban,
amikorazegyikF6l drtesitia m6sikFeletan6l,hogya Szerzldlstfel kivrinjabontani.
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, napjan,hfuom eredetipdtdrlnyban,
moldovai,

magyards angol nyelven,mindhdromszdvegegyar6nthiteles.
Alhirta

a Moldovai Kdztrirsas6g

a MagyarKdztrirsas6g
Orsz6ggyiil6se
nev6ben
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