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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Διάκειται θετικά προς την συνένωση εντός της ΕΠΓ προηγουμένως χωριστών κλάδων της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ενίσχυσης της ΕΕ αναζητεί ένα ενισχυμένο 
δίκτυο θεσμικών διευθετήσεων που θα είναι σταθερό, λιτό και ειδικά προσηλωμένο στην 
ανάπτυξη στενότερων δεσμών οικονομικής ολοκλήρωσης και πολιτικής προσέγγισης 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, χωρίς να αγνοείται η προσπάθεια σύγκλισης 
αντιλήψεων στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να αποφύγει την 
αλληλεπικάλυψη, να επικεντρωθεί στον χειρισμό των στρατηγικών ζητημάτων στους 
κόλπους των πολυμερών οργάνων της ΕΠΓ και να κάνει χρήση των επαφών σε 
υποπεριφερειακό και διμερές επίπεδο για απτά επενδυτικά σχέδια και προγράμματα 
συνεργασίας·  επισημαίνει την σημασία της οικοδόμησης αποτελεσματικών εταιρικών 
σχέσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο εντός της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου·

3. εκτιμά ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο πάσχει από ανεπαρκή σύλληψη και κακή εκτέλεση 
και ότι μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί αντιπαραγωγική. εμμένει συνεπώς στην ανάγκη 
πλήρους ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής πλευράς της εταιρικής σχέσης στο συμβατικό 
πλαίσιο της ΕΕ υπό την αιγίδα της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

4. τάσσεται υπέρ του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΕΠΓ και γνωρίζει την 
αυξημένη πίεση που δέχονται οι βουλευτές και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου στην 
προσπάθεια να διατηρήσουν αποτελεσματικά τις ολοένα και αυξανόμενες πολυμερείς και 
διμερείς μορφές κοινοβουλευτικής συνεργασίας· ζητεί μετ΄ επιτάσεως διαρκή αξιολόγηση 
της προστιθέμενης αξίας και της οργάνωσης στην πράξη της Κοινοβουλευτικής 
συνέλευσης ΕΕ - Ανατολικών Γειτόνων και της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανεωμένη έμφαση της ΕΠΓ στα εκτεταμένα 
προγράμματα οικοδόμησης θεσμών· επιθυμεί να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς 
το περιεχόμενο και την σημασία που έχει για τα διάφορα κράτη που συμμετέχουν στην 
ΕΠΞ η έννοια του αναβαθμισμένου καθεστώτος· 

6. εισηγείται τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ των αντίστοιχων διακυβερνητικών και μη 
κυβερνητικών λειτουργιών του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία· επισημαίνει την ανάγκη 
μιας ταχείας και ευέλικτης μεθοδολογίας ως προς την υποστήριξη που προσφέρει η ΕΕ 
στις πλουραλιστικές κοινωνίες πολιτών με στόχο την ανάπτυξη εδραιωμένης, σταθερής 
και κοσμικής δημοκρατίας·

7. εισηγείται για την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών να δημιουργηθεί νέα κατηγορία 
του συνδεδεμένου μέλους που θα απευθύνεται σε εκείνες τις χώρες που είτε δεν 
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επιδιώκουν πλήρη ένταξη στην ΕΕ είτε δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης.


