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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter konsolideringen inden for den europæiske naboskabspolitik (ENP) af tidligere 
separate dele af udenrigs- og bistandspolitikken;  efterlyser et styrket net af institutionelle 
ordninger, som er stabilt, økonomisk i brug og beregnet til at udvikle snævrere økonomisk 
integration og politisk associering mellem alle berørte parter, herunder indbyrdes 
tilnærmelse af værdier inden for De Forenede Nationer;

2. glæder sig over Kommissionens hensigt om at undgå dobbeltarbejde, koncentrere sig om 
strategiske spørgsmål inden for ENP's multilaterale fora og gøre brug af subregionale og 
bilaterale kontakter til specifikke investeringsprojekter og samarbejdsprogrammer; 
understreger betydningen af at opbygge effektive subregionale partnerskaber inden for 
den bredere Middelhavsregion;

3. mener, at Middelhavsunionen var en misforståelse, er blevet gennemført dårligt og endog 
har virket mod hensigten; insisterer derfor på, at den europæiske side af partnerskabet 
fuldt ud inkorporeres i den konventionelle EU-ramme under næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentants og EU-Udenrigstjenestens auspicier;

4. støtter Parlamentets rolle i ENP, selv om det må konstatere, at MEP'erne og Parlamentets 
tjenestegrene er underlagt et stadig større pres hvad angår den effektive opretholdelse af et 
stigende antal multi- og bilaterale former for parlamentarisk samarbejde; henstiller 
indtrængende, at der foretages en kontinuerlig evaluering af merværdien og den praktiske 
organisering af Den Parlamentariske Forsamling Euronest og Den Parlamentariske 
Forsamling for Middelhavsunionen;

5. glæder sig over ENP's nye fokus på omfattende institutionsopbygning; så gerne større 
klarhed omkring indholdet af kategorien "øget status" og dens relevans for 
differentieringen mellem ENP-stater;

6. anbefaler en klar opdeling mellem de forskellige mellemstatslige og ikke-statslige 
funktioner, som Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder og 
Den Europæiske Demokratifond har; konstaterer, at der er behov for hurtige og fleksible 
EU-sponsoreringsmetoder til støtte for et pluralistisk civilsamfund, der bidrager til 
udviklingen af et veludviklet, stabilt og sekulært demokrati; 

7. henstiller, at der ved den næste revision af traktaterne indføres en ny kategori med 
associeret medlemskab af Unionen for lande, der ikke ønsker fuldt medlemskab af EU 
eller ikke opfylder tiltrædelseskriterierne;


