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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja, hogy az európai szomszédságpolitikában (ESZP) összevonták a korábban 
egymástól külön kezelt kül-, illetve segítségnyújtási politikát; szükségesnek tartja az 
intézményi formák megerősített hálózatát, amely stabil, gazdaságos és célzottan törekszik 
az érintettek szorosabb gazdasági integrációjára és politikai szövetségére, többek között az 
értékek összehangolására az ENSZ-en belül;

2. üdvözli, hogy a Bizottság el kívánja kerülni az ismétlődéseket, hogy az ESZP többoldalú 
fórumain stratégiai kérdésekre kíván koncentrálni, és hogy fel kívánja használni a 
szubregionális és kétoldalú kapcsolatokat az egyes beruházási projektek és 
együttműködési programok esetében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tágabb 
földközi-tengeri régióban eredményes szubregionális partnerségeket alakítsanak ki;

3. úgy véli, hogy az Unió a Mediterrán Térségért kezdeményezést helytelenül tervezték meg, 
rosszul hajtották végre, és ráadásul kontraproduktívnak bizonyult;  ragaszkodik ezért a 
partnerség teljes európai oldalának a hagyományos uniós keretbe történő beillesztéséhez a 
főképviselő/alelnök és az Európai Külügyi Szolgálat égisze alatt;

4. támogatja a Parlament ESZP-ben betöltött szerepét, miközben rámutat arra a képviselőkre 
és parlamenti szolgálatokra nehezedő egyre nagyobb teherre, amelyet a parlamenti 
együttműködés növekvő számú több- és kétoldalú formájának hatékony fenntartása jelent; 
szorgalmazza hogy folyamatosan értékeljék az EuroNest és az Euromediterrán Parlamenti 
Közgyűlés nyújtotta hozzáadott értéket és ezek gyakorlati szervezését;

5. üdvözli, hogy az ESZP új fókuszként az átfogó intézményfejlesztésre összpontosít; 
örömmel fogadná, ha világosabb lenne a „megerősített státuszú” ESZP-országok közötti 
különbségtétel tartalma és indokoltsága;

6. azt javasolja, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze és a Demokráciáért 
Európai Alapítvány megfelelő kormányközi, illetve nem kormányzati funkcióit 
egyértelműen válasszák ketté; megállapítja, hogy a mélyen gyökeredző, szilárd és 
szekuláris demokrácia kialakulásához hozzájáruló pluralista civil társadalmat segítő uniós 
támogatás terén gyors és rugalmas módszerekre van szükség;

7. ajánlja, hogy a Szerződések soron következő felülvizsgálatakor hozzák létre a társult 
uniós tagság új kategóriáját azon országok számára, amelyek nem törekszenek teljes uniós 
tagságra, vagy nem teljesítik a csatlakozási feltételeket;


