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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje skutečnost, že v evropské politice sousedství (EPS) došlo ke sloučení původně 
oddělených oblastí zahraniční politiky a politiky pomoci; usiluje o pevnější síť 
institucionálních opatření, která by byla stabilní, hospodárná a cílevědomě zaměřená na 
rozvoj užší hospodářské integrace a politického sdružování mezi zúčastněnými stranami, 
včetně sjednocení hodnot v Organizaci spojených národů;

2. vítá záměr Komise předcházet zdvojování činností, soustředit se na strategické otázky
v rámci mnohostranných fór EPS a využívat subregionální a dvoustranné kontakty pro 
specifické investiční projekty a programy spolupráce; zdůrazňuje, že je důležité budovat 
účinná subregionální partnerství v širším středomořském regionu;

3. domnívá se, že Unie pro středomoří byla špatně pochopena, špatně prováděna a navíc byla 
kontraproduktivní; trvá proto na tom, aby evropská strana partnerství byla plně začleněna 
do konvenčního rámce EU pod záštitou místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky
a evropské služby pro vnější činnost;

4. podporuje úlohu Parlamentu, kterou v rámci EPS vykonává, a současně upozorňuje na 
zvýšený tlak vyvíjený na poslance EP a jeho služby, aby v podstatě zachovaly zvyšující se 
počet vícestranných a dvoustranných forem parlamentní spolupráce; naléhavě žádá 
průběžné hodnocení přínosu a praktického uspořádání EuroNestu a Evropsko-
středomořského parlamentního shromáždění;

5. vítá nové zaměření EPS na komplexní budování institucí; uvítal by větší srozumitelnost 
obsahu a přikládá důležitost oddělení států EPS, jež spadají do kategorie států
s „posíleným postavením“;

6. doporučuje jednoznačné oddělení příslušných mezivládních a nevládních funkcí 
Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a Evropské nadace pro demokracii; 
upozorňuje, že je nezbytné, aby EU zavedla rychlé a pružné metody sponzorství na 
podporu pluralistické občanské společnosti, jež přispívá k rozvoji hluboké, stabilní, 
sekulární demokracie;

7. doporučuje, aby byla při příští revizi Smluv vytvořena nová kategorie přidruženého 
členství Unie pro země, jež neusilují o řádné členství v EU nebo jež nesplňují přístupová 
kritéria;


