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AVRUPA-AKDENİZ PARLAMENTERLER FORUMU
İKİNCİ DÖNEM TOPLANTILARI FİNAL DEKLARASYONU

(BRÜKSEL, 8 VE 9 ŞUBAT 2001)

1. Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumu ikinci dönem toplantıları Barselona Süreci’ne
katılan Akdeniz ülkeleri parlamentoları, Avrupa Birliğine üye ülke parlamentoları ve Avrupa
Parlamentosu’nu temsil eden parlamenterleri Brüksel’de 8 ve 9 Şubat tarihlerinde bir araya
getirdi ;

2. Bu toplantılara katılan üyeler her şeyden önce ikinci dönem toplantılarının, 1995 senesinde
Barselona’da başlatılan süreci sıkıntıya sokan krizler ve çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden,
ortaklığın her alanında diyalog ve işbirliği ihtiyacının her zamankinden daha fazla duyulduğu bir
zamanda yapılmasından memnunluk duymaktadırlar.

3. Bu toplantılara katılan üyeler Avrupa-Akdeniz Forumu’nun her yıl toplanacağı ve Avrupa-
Akdeniz ortaklığını geliştirmek için Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkeleri parlamentoları için
gerçek bir alış veriş ortamı oluşturacağı konusunda mutabakata varmışlardır ; bu yüzden toplantı
dönemleri arasındaki çalışmaları takip etmek amacı ile ortak Akdeniz ülkeleri parlamentoları ve
üye ülkelerin parlamento üyeleri ile Avrupa Parlamentosu üyelerini bir araya getiren sürekli bir
yapı oluşturmaya karar vermişlerdir ;

4. Forum’un ikinci dönem toplantılarına katılanlar Avrupa-Akdeniz ortaklığının 1995
senesinde Barselona’da bu forumun faaliyete geçişi sırasında ortaya konulan beklentilere
yeterince cevap vermediğini ifade etmektedirler ;

5. Forum’un ikinci dönem toplantılarında yapılan müzakereler ortaklığın üç hususuna yer
vermektedir ; bu hususları dinamik, dengeli ve tamamlayıcı bir şekilde geliştirme gereğinin altı
bir kere daha çizilmektedir ;

6. Forum’un ikinci dönem toplantılarında çeşitli Avrupa Teşkilâtları tarafından geçen sene
sunulan inisiyatif ve dokümanlara, ve özellikle 19 Haziran 2000 tarihinde Feira’da toplanan
Avrupa Konseyi’nde kabul edilen « Barselona Süreci için yeni bir atılım » adıyla anılan
Komisyon’un iletişimi hakkında Akdeniz için Ortak strateji ile 15 ve 16 Kasım 2000
tarihlerinde Marsilya’da yapılan dördüncü Avrupa-Akdeniz Dış İşleri Bakanları konferansının
neticeleri üzerine geniş bir şekilde yer verilmiştir ;

7.   27 ve 28 Ekim 1998 tarihlerinde Brüksel’de yapılan Avrupa-Akdeniz Forum’u birinci
dönem toplantıları final deklarasyonu dahil olmak üzere, çeşitli parlamentolar tarafından kabul
edilen tavsiyeler ve pozisyonlar ile çeşitli Akdeniz ortak ülkeleri tarafından yapılan katkılar
dikkate alınmakta ve bunlara geniş bir şekilde yer verilmektedir ;
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Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumu ikinci dönem toplantıları üyeleri,

A. Avrupa-Akdeniz bölgesinin geleceğine yeni bir bakış için

8. Tüm bölge için gerçek bir stratejik perspektif çizerek ve daima tarafların ortak çıkarlarını
dikkate alarak Barselona Deklarasyonu yaklaşımı ile genel bir ortaklığın oluşturulmasına olumlu
bir gözle bakmaktadır;

9. bölgeye layık olduğu önemi veren ve jeopolitik konumu ile uzun sürelere dayanan ortak tarih
ve bölge coğrafyası sayesinde kurulan bağları dikkate alan bir dış politikayı oluşturma gereğini
Barselona sürecinin ortak ülkelerine hatırlatır;

10.  Avrupa Birliği’nin genişlemesi öncesinde, Avrupa için Güney Akdeniz ülkelerine yönelme
ve ortaklık çerçevesinde işbirliğini güçlendirme gereğinin önemini hatırlatır;

B. Avrupa Birliği’nin bölge için yeni ortak stratejisi hakkında

11. 19 Haziran 2000 tarihinde Feira’da kararlaştırılan Akdeniz bölgesi için yeni ortak stratejinin
kabul edilmesini dikkate alır, fakat Akdeniz ülkelerinin bu ortak stratejinin hazırlanmasına daha
sıkı bir şekilde katılmamış olmalarından üzüntü duyar;

12. ayrıca yeni stratejinin şu sonuçları doğuracağı değerlendirmesini yapar : siyasî ortaklık,
ekonomik ve ticarî işbirliği ile insanî ve kültürel boyutlara dayanan bir barış ve istikrar
bölgesinin oluşturulması ; Avrupa Birliği ve ortakları arasında ve ortakların kendi aralarında bir
serbest ticaret bölgesinin aşamalı olarak kurulması sayesinde zenginliklerin paylaşıldığı bir
refah bölgesinin meydana getirilmesi ; bölge halklarının birbirlerini daha iyi anlaması ve daha
aktif bir toplumun oluşması ;

C. Barselona Süreci için yeni bir atılımı destekleyerek

13.  Avrupa-Akdeniz havzasında kalıcı bir ekonomik gelişme, istikrar ve barış bölgesinin
oluşturulması için temel unsurlar olarak insan hakları, kişisel özgürlükler ve demokrasi
prensiplerine kesin uyulması gerektiğinin altını çizer ;

14.  şimdikinden çok daha dayanışmalı ve etkili bir Avrupa-Akdeniz ortaklığının
güçlendirilmesine destek verir. Bu ortaklık ayrıca, ulusal hakimiyet, adalet, karşılıklı güven ve
demokratik diyalog unsurlarına da dayanmalıdır ; bu çerçevede, Parlamenterler Forumu mevcut
sürecin aşırı derecede hükümetler arası yaklaşımını telâfi etmek ve kamuoyu görüşlerini sürece
daha iyi entegre etmek için daha aktif bir rol oynamayı istemektedirler ;

15.  Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde kaydedilen ilerlemelerin yetersiz olduğu
değerlendirmesinde bulunur ve Barselona Süreci’ne dahil olan tüm ülke hükümetlerinden ve
ilgili kurumlardan bu alanda daha fazla malî ve teknik destek vermelerini, siyasî işbirliğini
geliştirmelerini ve yeni MEDA II programı tarafından sunulan tüm olanakları tamamen
kullanmak için gerekeni yapmalarını ister ;
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16.  ayrıca yeniden gözden geçirilen Barselona Süreci’nin mevcut üç konuda hiyerarşi
oluşturmamasını ve sosyal, kültürel ve göçmenlerle ilgili konulara siyasî ve ekonomik konular
kadar önem verilmesini ister ;

D. Orta Doğu’daki çatışma ve barış süreci ile bunun Barselona Süreci’ne etkileri üzerine

17.  Orta Doğu’daki çatışma ve barış süreci Forum’un gündeminde yer almıştır, Forum
çatışmalarda meydana gelen ölümler ve tarafların uğradıkları maddî zararlardan üzüntü
duymaktadır ; Madrid Konferansı ve çatışan taraflar arasında imzalanan diğer anlaşma
prensipleri bazında mülteciler, güvenlik, sınırlar, koloniler ve Kudüs sorunları ile ilgili tüm
Birleşmiş Milletler kararlarının kesin bir şekilde uygulanması temelinde Orta Doğu’da genel ve
adaletli bir barış sağlamak için yapılan çalışmaları kayıtsız destek vermektedir ;

18.  Orta Doğu’daki barış sürecini ilerletmek için Avrupa Birliği’nden çok daha aktif bir politika
üstlenmesini ister ve Konsey Genel Sekreteri/Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi’nin Charm-el-
Cheik’de kararlaştırılan komisyon çalışmalarına katılma inisiyatifini kutlar ; ayrıca bölgede
kalıcı ve adaletli bir barış arayışında diyalog ve diplomatik yola öncelik tanımanın önemini
ifade eder ;

19.  Oslo anlaşmalarına göre Filistin toprakları içinde, Filistin topraklarından gelen ve bu
topraklara doğru her türlü serbest mal ve insan dolaşımı yasağının şartsız olarak kaldırılmasını
ister;

20.  barış görüşmelerinin son müzakerelerde kaydedilen ilerlemeler temelinde yakın bir
gelecekte yeniden hayata geçirilebilmesini ister ve her türlü şiddet ve aşırı kuvvete son
verilmesinin uluslararası anlaşmaların gerektirdiği gibi uyulması temel bir koşul olduğunu bir
kere daha doğrular ;

21.  Filistin halkının özgür, demokratik, yaşayabilir ve barışçı bir Devlet’e sahip olma hakkına,
İsrail halkının da güvenli ve diğer ülkeler tarafından tanınan sınırlar içinde emniyetli bir şekilde
yaşama hakkını oy birliğiyle destekler;

22. parlamenter toplantılarını daha sık bir şekilde gerçekleştirerek ortaklık anlayışının
sürekliliğini sağlama gereğinin altını çizer ve Orta Doğu’daki barış sürecinin olumlu bir şekilde
gelişmesinin Avrupa-Akdeniz ortaklığının güçlenmesinin temelini oluşturacağını düşünür ;

23. Avrupa Komisyonu’ndan Filistin ulusal Otoritesi’ni ve kurumlarını desteklemeye devam
etmesini istemekte ve aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Avrupa-Akdeniz politikasının temelinde
yer alan prensipler ve taahhütlerle uyumlu bir şekilde İsrail ile işbirliğini sürdürme iradesini
teyid eder ;

E. Ortaklık için diğer çıkar sorunları

24.  insanî sebeplerden dolayı Irak’a uygulanan ekonomik ambargonun kaldırılmasını ve
Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını talep eder ;
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25.  son gelişmelerin ışığında, Libya’nın tamamen Barselona sürecine katılabilmesi için,
Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ambargoya bağlı olan engellerin kaldırılmasını arzu
eder ;

26.  Moritanya’nın Barselona sürecinin siyasî diyaloğuna tam üye olarak katılabilmesi için
yaptığı talebi tekrarlar;

27.  Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir çözüm bulma görüşünü ifade eder
ve Kıbrıs meselesine çözüm bulmak için Genel Sekreter tarafından sarfedilen çabaları
memnunlukla karşılar;

F. bu bölgedeki istikrara katkıda bulunan yeni bir Avrupa-Akdeniz siyasî ve güvenlik
ortaklığı lehine ve siyasî ve güvenlik işbirliği üzerine

28.  Avrupa-Akdeniz barış ve istikrar Şartı’nın dördüncü Marsilya Avrupa-Akdeniz Bakanlar
Konferansı’nda kabul edilememesinden üzüntü duyar ve bunun en kısa zamanda kabul
edilmesini ve bu Şart’ın bölgede barış ve istikrarla ilgili olarak Barselona Deklarasyonu’nda yer
alan prensiplerin somut olarak uygulanmasına katkıda bulunabilecek gelişim gösteren bir siyasî
nitelik arz etmesini diler ;

29.  bölgedeki siyasî diyalog gündemini aşağıdaki alanlara genişletme gereği üzerinde durur :
güvenlik, silahlanmayı kontrol altına alma, terorizm, mülteci sorunları, insan haklarına saygı ve
hukuk devleti prensibi ile çevre, deniz taşımacılığında güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığına karşı
mücadele, silah kaçakçılığı ve diğer organize suçlarla ilgili sorunlar;

G. Yeniden gözden geçirilen Barselona sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü üzerine

30.  daha geniş bir destek ve Meda Demokrasi programı sayesinde, ve yerel yönetimler ile
kurumların ortaklık çalışmalarına katılmalarını teşvik ederek sivil toplum örgütlerine destek ve
bu örgütlerin Barselona Süreci’nin her türlü faaliyetlerine çok daha etkin bir şekilde
katılmalarına verdiği önemi ifade eder ;

31.  Barselona Süreci’ne üye Devletleri ve ilgili kurumları, ortak ülke halklarını Süreç
faaliyetlerine duyarlılaştırmak için bilgilendirme ve iletişim programları hazırlamaya teşvik
eder;

32.  bilgi toplumu, Internet kullanımı ve bilgi ve öğretime yatırımı geliştirmeyi teşvik edici
tedbirlerin kabul edilmesini ister ;

33. yeni Avrupa stratejisinin Akdeniz için malî enstrümanları ile ortak ülkelerin MEDA
programına ayırabilecekleri bütçeleri harcama kapasiteleri üzerine bir değerlendirme çalışması
gerçekleştirilmesini talep eder;

34.  Kadınları Barselona Süreci’ne daha fazla entegre etmek amacı ile tüm kadın promosyon
programlarının ve mekanizmalarının konsolide edilmesini tavsiye eder ve Malta’da 2 ve 3 Mart
2001 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa-Akdeniz kadın parlamenterler Forumu
organizasyonunu memnuniyetle karşılar ;
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35.  Avrupa-Akdeniz sosyal ve ekonomik Konseyleri ağı ve organize sivil toplum örgütü
temsilcileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan memnunluk duyar ;

H. Barselona Süreci’nin ekonomik ve ticarî kapsamı ve bir serbest ticaret bölgesinin
oluşturulması hakkında

36.  2010 senesinde sermaye, mal ve hizmetlerin tamamını içeren gerçek bir « ortak pazar »’ın
oluşturulmasını sağlayacak bir serbest ticaret bölgesinin kurulmasını onayladığını ifade eder. Bu
konuda 2002 senesine kadar, bazı öncelikli sektörlerde uyum tedbirleriyle ilgili bir takvim ve
mevzuat çerçevesi daha şimdiden hazırlanabilir ;

37.  Bu serbest ticaret bölgesinin sektörlerin tamamını kapsaması ve tüm ortak ülkelerde yaşam
kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunması gerektiğini ifade eder ve serbest ticaret bölgesinin
mümkün olduğu kadar yüksek seviyede sosyal tutarlılık ve refah getirmesini diler ;

38.  bölgedeki direkt yabancı yatırımlarının yetersiz olduğunu tespit eder ve ortak Devletlerin
tamamını ve ilgili kurumları yatırımlarını çoğaltmaya teşvik eder ; ortak Akdeniz ülkelerini
Avrupa ekonomisi ve Euro hakkında tam olarak bilgilendirmenin yararlı olacağı
değerlendirmesinde bulunur ;

39.  bölge ülkelerinin ekonomilerinin daha iyi entegre olması için en kısa zamanda özellikle
Güney ülkeleri arasındaki ticaretin geniş bir şekilde geliştirilmesini önerir ;

40.  özellikle Akdeniz havzasında bölgesel entegrasyon sürecini destekler ve yeni bir malî
bölgesel gelişme teşkilatının kurulmasını talep eder ;

41.  dış borçların Akdeniz ülkelerinin gelişme çabalarını son derece olumsuz bir şekilde
etkilediği için bu borçların yeni şartlarla gözden geçirilmesini talep eder ; yeniden gözden
geçirilen dış borç tutarlarının öncelikli olarak Akdeniz ülkeleri ile ortak geliştirme politikalarına
yatırılması gerektiği değerlendirmesinde bulunur ;

42.  bölge işbirliği projesinin çevresel gerekler ve sürekli gelişmeyle bağdaşmasını talep eder ve
Avrupa Birliği’nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bilgisine başvurarak ortak ülkeleri
hidrografik kaynakların entegre yönetimi, atıkların yok edilmesi, kritik noktalar (kirli bölgeler,
çeşitlilik riskleri), kıyı bölgelerinin entegre yönetimi ve çölleşmeye karşı mücadele konularında
gerekli tedbirleri almaya teşvik eder ;

I. Ekonomik alanda ikili ilişkiler ve Avrupa-Akdeniz ortaklık anlaşmaları üzerine

43.  Avrupa-Akdeniz bölgesinde insan, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını desteklediğini
ifade eder, ve Barselona süreci prensipleri ve OMC kuralları dahilinde karşılıklı tarım ürünleri
alış verişinin kademeli olarak serbestleşmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunur ; ilgili
kurumların tarımın çevresel, yöresel ve sosyal boyutlarını dikkate alan bir Avrupa-Akdeniz
tarım politikası oluşturmalarını talep eder ;
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44.  üye ülkeleri daha önce yapılan ikili anlaşmaları onama sürecini hızlandırmaya davet eder ve
anlaşma prosedürünün daha tamamlanmadığı ülkelerle ortaklık anlaşmalarının en kısa zamanda
imzalanmasını teşvik eder ;

45.  ortak sorunlarla ilgili olarak çok taraflı anlaşma imzalayarak ortaklık anlaşmalarının ileride
konsolide edilmesini talep eder ve Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalayan tüm ortak
ülkeleri önümüzdeki beş yıl içinde ortaklık anlaşması imzalayan diğer ülkelerin tamamı ile
serbest ticaret anlaşmaları imzalamaya teşvik eder ;

46.  kamu hizmetleri alanında (ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, sağlık) işbirliğini
geliştirmenin Akdeniz ülkelerinin ekonomik gelişmesine katkıda bulunacağı ve halkın ihtiyacını
karşılama bakımından olumlu neticeleri olacağı değerlendirmesinde bulunur ; ve sonuç çıkarma
amacıyla, daha önce gerçekleştirilen ortaklık anlaşmalarının çevresel, sosyal ve ekonomik
neticelerinin değerlendirilmesini talep eder ;

J. İnsanî, kültürel ve sosyal alanlarda Avrupa-Akdeniz ortaklığını güçlendirmek ve bölge
halklarına daha yakın bir hale getirmek

47.  bu konunun Barselona Süreci’nin siyasî ve ekonomik boyutlarına oranla yeterince ele
alınmamasından üzüntü duyar ve özellikle ekonomik geçişin sosyal etkilerinin çeşitli ulusal
programlarda dikkate alınmasını talep eder ;

48.  aşağıdaki konularda politika oluşturulmasını talep eder : meslekî öğrenim, üniversite,
teknoloji ve eğitim, yerel ve bölgesel gelişme programlarının tespiti, çalışma ortamında
güvenlik, hijyen ve şans eşitliği alanlarındaki programların tanıtımı ve bölge ülkelerinde kadın
dernekleri, şirketler, kuruluşlar ve çeşitli kurumlara destek ve ekonomik gelişimde kadının
rolünün tanıtımı ;

49.  kültürel kimlik ve düşünce tarzı çerçevesinde kültür, odyovizüel ve gençlik alanlarında
mevcut bölgesel programları desteklediğini ifade eder ve özellikle Euromed Héritage II
programının başlatılmasından memnunluk duyar ve en kısa zamanda Euromed Audiovisuel II
programının hayata geçirilmesi için destek verir ;

50.  sınır aşırı işbirliğinin öneminin altını çizer ve, bu konuda, ortak Akdeniz ülkelerini
INTERREG programı tecrübesini değerlendirmeye ve Akdeniz’in karşılıklı kıyıları arasında
sınır aşırı işbirliğini geliştirmek için ortaklık düşüncesiyle hareket etmeye davet eder ;

51.  yasalara aykırı kaçakçılık ve insan tacirleriyle mücadelede işbirliğine ve ortak gelişme
stratejilerinin hazırlanmasına özel bir önem vermesi gereken adalet ve içişleri alanında bölgesel
bir programı hayata geçirme gereğinin altını çizer ;
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K. insanların serbest dolaşımı ve göç ile ilgili sorulara yeni bir yaklaşım için

52. ortak ülkelere ve Avrupa Birliği’ne göç akışlarını organize etme ve önleme, kaçak göçe karşı
mücadele, geçici göç politikalarını tespit etme, Avrupa-Akdeniz Forumu’nda rol alan kişilere
özel viza verilmesi, göçmenlerin kendi ülkelerine geri dönme projelerine yardım ve yasal bir
şekilde diğer ülkelere yerleşmiş bulunan göçmenler için bulundukları ülkelerde entegrasyon
politikası konularında uyumlu bir mevzuat oluşturmalarını tavsiye eder ;

53.  kendi bünyesinde, Barselona Süreci’ne katılan her ülke parlamentosundan bir üye ve
Avrupa Parlamentosu’nun özel temsilcisinden oluşacak ve dönem toplantıları arasında bir araya
gelecek olan, ve insanların serbest dolaşımı ve göç sorunlarını ele alacak bir çalışma grubu
oluşturmaya karar verir ; bu çalışma grubu Akdeniz ülkelerinde göç akışları ile ilgili tüm
sorunların detaylı ve sürekli takibini sağlamak için Avrupa Komisyonu’na teklif edilmiş olan
göç Gözlem çalışmalarını yakından takip edecektir ;

54.  Avrupa hükümetlerini Avrupa Birliği’nde oturum hakkı kazanmış olan göçmenlerin
yurttaşlık  ve kültürel haklarının tanınması ve sosyal ve ekonomik haklar konusunda eşit bir
şekilde tavır almaya ve onlara bazı siyasî hakların tanınmasını incelemeye davet eder ;

L. Yeniden gözden geçirilen Barselona Süreci ve MEDA II programından kaynaklanan
çalışmaların finansmanı üzerine

55.  Barselona Süreci’nin üç hususunu oluşturmak için çok daha önemli ve etkili bir malî
işbirliğini hayata geçirmenin önemi üzerinde israrla durur ve, bu bakımdan, 2000-2006 dönemi
için Avrupa Birliği Konseyi tarafından 5,350 milyar Euro olarak kararlaştırılan MEDA II
bütçesinin tutarını çok yetersiz olarak değerlendirir ;

56.  MEDA programının daha iyi yönetilmesi ve, demokrasi, kamu işlerinin daha iyi yönetimi,
hukukun önceliği ve kalıcı gelişme ile ilgili ilerlemeler gerçekleştirmeyi hedefleyecek olan malî
yardımın çok daha özerk bir şekilde yapılmasını talep eder ;

M. Bölgesel işbirliği programları üzerine

57.  işin sosyal yönlerini de değerlendirerek tüm işbirliği projelerinin kalıcı gelişme ve çevresel
sorunları dikkate aldığından emin olup, arzu eden ortaklara katılma olanağını garanti ederek
sınırlı sayıda ortak ülke ve Akdeniz ülkesi ile bölgesel işbirliği programlarının hayata
geçirilmesine olumlu bir gözle baktığını ifade eder ;

58.  sanayi, su, çevre, taşıma, enerji ve bilgi toplumu gibi öncelikli sektörlerde mevcut bölgesel
programları gerçekleştirme çalışmalarına onayını verir ; sanayi alanında işbirliği ve araştırma
sektörüne özel bir önemle yaklaştığını ifade eder ;
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N. İkinci Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumu netice takibi üzerine

59.  bundan böyle yılda bir kere toplanma ve Barselona Süreci’ne katılan her ülke
parlamentosundan bir üye ve Avrupa Parlamentosu’nun özel temsilcisinden oluşacak ve dönem
toplantıları arasında bir araya gelerek Forum’un bir önceki döneminin neticelerini takip edecek
bir çalışma grubu oluşturma kararını oy birliğiyle kabul eder ;

60.  Forum için en kısa zamanda kesin bir yönetmelik kabul etme gereği olduğunu ifade eder ve,
bu konuda, Barselona Süreci’ne katılan her ülke parlamentosundan bir üye ve Avrupa
Parlamentosu’nun özel temsilcisinden oluşacak bir çalışma grubu oluşturmaya karar verir ;

61.  İtalyan parlamentosunun davetini kabul eder ; dolayısıyla, Forum’un üçüncü dönem
toplantıları 2002 senesinin birinci yarısında İtalya’da yapılacaktır ;

62.  Forum’un müşterek başkanlarını, işbu deklarasyonu Barselona Süreci’ne üye Ülke
Parlamentoları başkanlarına, Avrupa Komisyonu’na, Avrupa Birliği Konseyi’ne ve Barselona
Süreci’ne katılan ülkelerin hükümetlerine iletmekle görevlendirir.


