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Νότιοι Εταίροι

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) καλύπτει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ,
την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την
Τυνησία. Συνίσταται σε διμερείς πολιτικές μεταξύ της ΕΕ και των 10 μεμονωμένων χωρών
εταίρων, και σε ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, την Ένωση για τη Μεσόγειο.
Το 2011 η ΕΕ ενίσχυσε τη στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού στο πλαίσιο της
ΕΠΓ, ανταποκρινόμενη στις εξεγέρσεις στην περιοχή της νότιας γειτονίας της· αναθεώρησε
περαιτέρω την ΕΠΓ το 2015.

Νομική βάση

— Άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

— Τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: η «εξωτερική δράση» της ΕΕ.

— Άρθρα 206 έως 207 (εμπόριο) και 216 έως 219 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μέσα

Οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν τη νομική βάση για τις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με την
Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή
Αρχή και την Τυνησία. Η συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία, η οποία δρομολογήθηκε πριν
από την από πλευράς συριακής κυβέρνησης βίαιη καταστολή των δημόσιων εκδηλώσεων
διαμαρτυρίας το 2011, δεν υπεγράφη ποτέ. Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-
Λιβύης αναστάλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011 και ακόμη δεν έχουν επαναληφθεί.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η ΕΕ και οι νότιοι εταίροι της (εκτός
από την Αλγερία, τη Λιβύη και τη Συρία) έχουν υιοθετήσει διμερή σχέδια δράσης.
Προσδιορίζουν θεματολόγια πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης με βραχυπρόθεσμες και
μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες τριών έως πέντε ετών. Τα σχέδια δράσης ΕΠΓ αντανακλούν
τις ανάγκες, τα συμφέροντα και τις ικανότητες της ΕΕ και κάθε εταίρου και στοχεύουν
συγκεκριμένα να αναπτύξουν δημοκρατικές κοινωνίες με ισοτιμία και χωρίς αποκλεισμούς, να
προωθήσουν την οικονομική ολοκλήρωση και την εκπαίδευση, να αναπτύξουν τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις και τη γεωργία, και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις των
προσώπων.
Τα σχέδια αυτά ως επί το πλείστον χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας
(ENI) και άλλα θεματικά μέσα. Επίσης, παρέχεται στήριξη μέσω δανείων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Κάθε
χρόνο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δημοσιεύουν την
αξιολόγηση της συνεργασίας τους με κάθε εταίρο στις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ.
Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να προωθήσει την πρόσβαση στην αγορά και τη συνεργασία με τους
νότιους εταίρους της σε θέματα μετανάστευσης και κινητικότητας. Βρίσκονται σε εξέλιξη
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διαπραγματεύσεις για σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA)
με το Μαρόκο και με την Τυνησία. Το Μαρόκο ήταν η πρώτη χώρα της Μεσογείου που
συνήψε εταιρική σχέση κινητικότητας με την ΕΕ, τον Ιούνιο του 2013, ανοίγοντας τον δρόμο
για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και τις συμφωνίες επανεισδοχής. Στη συνέχεια
ακολούθησε εταιρική σχέση με την Τυνησία, τον Μάρτιο του 2014, και με την Ιορδανία, τον
Οκτώβριο του 2014. Η ΕΕ ελπίζει να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις με τον
Λίβανο για την εταιρική σχέση κινητικότητας. Εξετάζεται η έναρξη διαλόγου και με άλλες
χώρες της Νότιας Μεσογείου.
Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), που ξεκίνησε τις εργασίες της το 2008 για να αναζωογονήσει
την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, παρέχει ένα πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και 15 χωρών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των
10 νότιων εταίρων.

Τρέχουσα κατάσταση

Α. Αλγερία
Ως σημαντικός περιφερειακός παίκτης και σημαντική χώρα παραγωγής ενέργειας, η Αλγερία
είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ στη νότια γειτονία. Το 2005 ετέθη σε ισχύ συμφωνία
σύνδεσης. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ άρχισαν το 2012 και
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων εστιάζεται στις πολιτικές και
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ασφάλεια και τη
συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.
Β. Αίγυπτος
Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου διέπονται από συμφωνία
σύνδεσης, που ισχύει από το 2004, και ακολουθούν τους στόχους που ορίζονται στο σχέδιο
δράσης ΕΠΓ του 2007. Μετά την αιγυπτιακή επανάσταση το 2011, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση
να υποστηρίξει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της χώρας. Ωστόσο, η
πρόοδος σε αυτούς τους τομείς υπήρξε περιορισμένη, καθώς η χώρα πέρασε από μια περίπλοκη
φάση πολιτικής αστάθειας. Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η ΕΕ και η Αίγυπτος υπέγραψαν
ένα πακέτο χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 129 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Η Αίγυπτος λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση από
Ταμείο Αρωγής εκτάκτου ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων
αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού ατόμων στην Αφρική.
Γ. Ισραήλ
Οι σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ είναι εκτενείς και εδράζονται σε ισχυρές οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις και τεχνική συνεργασία. Βάσει της συμφωνίας σύνδεσης του 2000, οι σχέσεις
αναπτύχθηκαν δυναμικά κατά τα έτη που ακολούθησαν, με ουσιαστική επέκταση σε πολλούς
τομείς. Το 2009 η ΕΕ αποφάσισε ότι, για να αποκτήσουν οι εν λόγω σχέσεις «προηγμένο
καθεστώς», θα έπρεπε να σημειωθεί πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης
Ανατολής. Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
θεωρείται απειλή για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. Η συνεργασία συνεχίζεται,
ωστόσο, στη βάση του σχεδίου δράσης ΕΠΓ του 2005. Το 2013 η ΕΕ προσέφερε στο Ισραήλ
και στο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης το καθεστώς των «ειδικών προνομιακών εταιρικών
σχέσεων», που παρέχει ένα άνευ προηγουμένου πακέτο πολιτικοοικονομικής στήριξης και
συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας, με αποδέκτες και τα δύο μέρη, στο πλαίσιο μιας
συμφωνίας περί τελικού καθεστώτος.
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Δ. Ιορδανία
Η ΕΕ θεωρεί την Ιορδανία σημαντικό εταίρο, ο οποίος ασκεί σταθεροποιητικό ρόλο στη Μέση
Ανατολή. Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, σε ισχύ από τον Μάιο του 2002, παρέχει τη
νομική βάση για τη διμερή αυτή σχέση. Το 2012 εγκρίθηκε ένα σχέδιο δράσης ΕΠΓ, ενώ τον
Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκαν νέες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιορδανίας και
ένα νέο σύμφωνο. Στο πλαίσιο της ΕΠΓ, η Ιορδανία είναι η πρώτη μεσογειακή χώρα εταίρος με
την οποία η ΕΕ διεξήγε τεχνικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε «προηγμένο καθεστώς».
Τον Οκτώβριο του 2014, η ΕΕ και η Ιορδανία δρομολόγησαν εταιρική σχέση κινητικότητας.
Το 2013 η Ιορδανία έλαβε ένα πρώτο πακέτο μακροοικονομικής συνδρομής (MFA) ύψους
180 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2016, η ΕΕ αποφάσισε να χορηγήσει στη
χώρα ένα δεύτερο πακέτο μακροοικονομικής συνδρομής μέγιστου ύψους 200 εκατομμυρίων
ευρώ για την περίοδο 2016-2017. Για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης — η Ιορδανία
φιλοξενεί πάνω από 655 000 σύρους πρόσφυγες — η Επιτροπή έχει διαθέσει στη χώρα πάνω
από 680 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για τους πρόσφυγες και τις ευάλωτες κοινότητες,
πέραν της τακτικής προγραμματισμένης βοήθειας προς την Ιορδανία. Στη διάσκεψη «Στήριξη
της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4
Φεβρουαρίου 2016, η ΕΕ δεσμεύτηκε να χορηγήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ιορδανία
και στον Λίβανο για τη στήριξη των σύρων προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής.
Η Ιορδανία είναι δικαιούχος του Καταπιστευματικού Ταμείου Madad, του Περιφερειακού
καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, το οποίο
εγκαθιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 για να επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί με πιο
συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο στην κρίση.
Ε. Λίβανος
Οι σχέσεις βασίζονται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου, που ισχύει από το 2006,
και ακολουθούν τον οδικό χάρτη που καθορίζεται στο σχέδιο δράσης ΕΠΓ 2013-2015,
ενώ τον Νοέμβριο του 2016 εγκρίθηκαν νέες προτεραιότητες για την εταιρική σχέση ΕΕ-
Λιβάνου, καθώς και ένα σύμφωνο. Η ΕΕ στηρίζει την ενότητα, τη σταθερότητα, την
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, ιδίως με δεδομένη την
επιδεινούμενη κατάσταση στη γειτονική Συρία. Με πληθυσμό 4,4 εκατομμυρίων κατοίκων,
ο Λίβανος φιλοξενεί σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο καταγεγραμμένους σύρους πρόσφυγες.
Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΕΕ και ο Λίβανος ξεκίνησαν διάλογο για τη μετανάστευση, την
κινητικότητα και την ασφάλεια, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη εταιρικής σχέσης
κινητικότητας. Στη διάσκεψη «Στήριξη της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου 2016, η ΕΕ δεσμεύτηκε να χορηγήσει 1
δισεκατομμύριο ευρώ στην Ιορδανία και στον Λίβανο για τη στήριξη των σύρων προσφύγων
και των κοινοτήτων υποδοχής. Από την αρχή της κρίσης, η Επιτροπή έχει διαθέσει σχεδόν
800 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για τους πρόσφυγες και τις ευάλωτες κοινότητες, πέραν
της τακτικής προγραμματισμένης βοήθειας προς τον Λίβανο. Ο Λίβανος είναι δικαιούχος του
Καταπιστευματικού Ταμείου Madad, του Περιφερειακού καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ
για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, το οποίο εγκαθιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014
για να επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί με πιο συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο στην
κρίση.
ΣΤ. Λιβύη
Από την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, η Λιβύη έχει διολισθήσει σε εμφύλιο πόλεμο,
στο πλαίσιο σύνθετων πολιτικών, εδαφικών, κοινωνικών και φυλετικών διαιρέσεων. Η χώρα
είναι επίσης γνωστή ως οδός διαμετακόμισης για την εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο
στην περιοχή του Σαχέλ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να βοηθήσει τους Λίβυους στην
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εγκαθίδρυση ενός σταθερού και χωρίς αποκλεισμούς κράτους. Η Ένωση υποστηρίζει τις
διαμεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΗΕ να θέσει τέρμα στις εχθροπραξίες και προσεγγίζει
διπλωματικά τη Λιβύη και περιφερειακούς φορείς. Το 2013 αναπτύχθηκε αποστολή της Κοινής
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας για να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της χώρας
να διαχειριστεί τα σύνορά της. Ωστόσο, η αποστολή αναγκάστηκε να μετεγκατασταθεί στην
Τύνιδα. Δεν υπάρχουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Λιβύης και της ΕΕ, όμως η χώρα είναι
επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.
Ζ. Μαρόκο
Από τους νότιους εταίρους, το Μαρόκο έχει μία από τις πιο ανεπτυγμένες σχέσεις με
την ΕΕ. Από το 2000 βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία σύνδεσης, και το 2013 εγκρίθηκε
νέο σχέδιο δράσης της ΕΠΓ. Το 2008 χορηγήθηκε «προηγμένο καθεστώς» της ΕΠΓ στη
χώρα, το οποίο αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-Μαρόκου και
να στηριχθούν περαιτέρω οι οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Τα μεταναστευτικά
ζητήματα αποτελούν προτεραιότητα. Η εταιρική σχέση κινητικότητας ΕΕ-Μαρόκου ξεκίνησε
τον Ιούνιο του 2013. Το Μαρόκο είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή που έχει αρχίσει
διαπραγματεύσεις για ένα καθεστώς απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και μια σφαιρική
και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με την ΕΕ. Επιπλέον, το 2014 τέθηκε
σε ισχύ μια ανανεωμένη αλιευτική συμφωνία. Τον Δεκέμβριο του 2016, το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε, αποφαινόμενο επί αιτήσεως αναιρέσεως, ότι η ΕΕ μπορεί να
εφαρμόσει τις συμφωνίες της με το Μαρόκο αλλά ότι οι συμφωνίες αυτές δεν ισχύουν στη
Δυτική Σαχάρα.
Η. Παλαιστίνη
Η ΕΕ είναι ο κύριος υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ). Ο συνολικός στόχος
της στήριξης της ΕΕ είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων ενός μελλοντικού
βιώσιμου, ανεξάρτητου και δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους, που θα συνυπάρχει με
ειρήνη και ασφάλεια με το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες. Η νομική βάση για τις σχέσεις
της ΕΕ με την Παλαιστινιακή Αρχή είναι η ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και
τη συνεργασία που συνήφθη το 1997. Το 2013 η ΕΕ και η Παλαιστινιακή Αρχή υπέγραψαν
νέο σχέδιο δράσης ΕΠΓ. Το 2013 η ΕΕ προσέφερε στο Ισραήλ και στο μελλοντικό κράτος
της Παλαιστίνης το καθεστώς των «ειδικών προνομιακών εταιρικών σχέσεων», που παρέχει
ένα άνευ προηγουμένου πακέτο πολιτικοοικονομικής στήριξης και συνδρομής στον τομέα
της ασφάλειας, με αποδέκτες και τα δύο μέρη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας περί τελικού
καθεστώτος.
Θ. Συρία
Αφότου η κυβέρνηση της Συρίας άρχισε να καταστέλλει βίαια αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
τον Μάρτιο του 2011, η ΕΕ έλαβε μια σειρά ολοένα πιο περιοριστικών μέτρων κατά του
συριακού καθεστώτος. Όλα τα διμερή προγράμματα συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της
συριακής κυβέρνησης έχουν ανασταλεί. Η ΕΕ υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς
αποκλεισμούς με στόχο μια πολιτική μετάβαση υπό συριακή ευθύνη. Από την έναρξη της
σύγκρουσης, η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, έχει συνεισφέρει περισσότερα από 6,6
δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους Σύρους στη χώρα τους, καθώς και τους πρόσφυγες
και τις κοινότητες υποδοχής στην περιοχή. Υπήρξε δέσμευση για επιπλέον 3 δισεκατομμύρια
ευρώ στη Διάσκεψη του Λονδίνου για την κρίση στη Συρία τον Φεβρουάριο του 2016. Το
Περιφερειακό Ταμείο της ΕΕ για την ανταπόκριση στην κρίση στη Συρία, το Καταπιστευματικό
Ταμείο Madad, ενέκρινε ένα πακέτο προγραμμάτων — το μεγαλύτερο μέτρο που έχει λάβει η
ΕΕ μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης της Συρίας. Στις 3 Απριλίου
2017, το Συμβούλιο ενέκρινε νέα συμπεράσματα σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη
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Συρία, εν όψει της Διάσκεψης των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας
και της ευρύτερης περιοχής», της 4ης και 5ης Απριλίου 2017, την οποία διοργάνωσαν η
ΕΕ, η Γερμανία, το Κουβέιτ, η Νορβηγία, το Κατάρ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο ΟΗΕ).
Οι συμπρόεδροι εξέδωσαν δήλωση μετά τη διάσκεψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε
ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία στις 18 Μαΐου 2017.
Ι. Τυνησία
Από την επανάσταση του 2011 στην Τυνησία, η ΕΕ έχει παράσχει πολιτική, οικονομική και
τεχνική στήριξη για τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας. Η συναινετική έγκριση του νέου
Συντάγματος στην Τυνησία, τον Ιανουάριο του 2014, και η επιτυχής διοργάνωση βουλευτικών
και προεδρικών εκλογών, τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2014, αποτέλεσαν ένα σημαντικό
βήμα προς τα εμπρός. Το 2014 λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί,
η ΕΕ και η Τυνησία συμφώνησαν να συστήσουν «προνομιακή εταιρική σχέση». Νομική
βάση της διμερούς σχέσης παραμένει η συμφωνία σύνδεσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ
από το 1998. Υποστηριζόμενη από ένα σχέδιο δράσης ΕΠΓ για την περίοδο 2013-2017, η
προνομιακή εταιρική σχέση έχει ως στόχο την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας και της
οικονομικής ολοκλήρωσης. Η Τυνησία και η ΕΕ δρομολόγησαν εταιρική σχέση κινητικότητας
τον Μάρτιο του 2014. Οι διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων
συναλλαγών (DCFTA) ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2015.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ). Μέσω
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρακολουθεί την εφαρμογή της ΕΠΓ, ιδίως όσον
αφορά τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ και τις αναθεωρήσεις της ΕΠΓ. Η Επιτροπή
παρακολουθεί την πολιτική κατάσταση στις χώρες εταίρους μέσω τακτικών ανταλλαγών
απόψεων με υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, εμπειρογνώμονες και φορείς της κοινωνίας
των πολιτών. Οι δημοσιονομικές εξουσίες του επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
ασκεί άμεση επιρροή όσον αφορά τα ποσά που διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Γειτονίας. Για τη σύναψη όλων των συμφωνιών σύνδεσης με τους νότιους εταίρους της
ΕΠΓ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να
συναινέσει για οποιαδήποτε νέα εμπορική συμφωνία, όπως οι μελλοντικές σφαιρικές και σε
βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με το Μαρόκο και με την Τυνησία.
Οι τακτικές διμερείς σχέσεις με τα κοινοβούλια των νότιων χωρών εταίρων διατηρούνται
μέσω των μόνιμων αντιπροσωπειών. Το βάθος της κοινοβουλευτικής σχέσης συνδέεται σε
μεγάλο βαθμό με την πρόοδο των σχέσεων στο πλαίσιο της ΕΠΓ. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις
με το κοινοβούλιο του Μαρόκου αναβαθμίστηκαν με τη δημιουργία μικτής κοινοβουλευτικής
επιτροπής (JPC) το 2010, ενώ το 2016 δημιουργήθηκε επίσης κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή
με την Τυνησία. Οι κοινοβουλευτικές σχέσεις με τη Συρία ανεστάλησαν λόγω του εμφύλιου
πολέμου, ενώ τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις εμποδίζει και το ισχύον πλαίσιο στη Λιβύη.
Σε περιφερειακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία πραγματοποιεί μία σύνοδο ολομέλειας
ετησίως και αρκετές συνεδριάσεις επιτροπών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει σε
αρκετές αποστολές εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων στην
Αλγερία, στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τυνησία. Παρέχει επίσης βοήθεια
στο Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιορδανία — τρεις χώρες προτεραιότητας —, στο πλαίσιο
του προγράμματος του Κοινοβουλίου για τη στήριξη της δημοκρατίας.
Kirsten Jongberg / Sabrina Saoudi
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