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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. remia tai, kad Europos kaimynystės politikoje (toliau – EKP) sujungtos užsienio politikos 
ir pagalbos politikos sritys, kurios anksčiau buvo atskirtos; tikisi, kad bus stiprinamas 
stabilus institucinių susitarimų tinklas, kuris ekonomiškai ir atsižvelgiant į rezultatus būtų 
skirtas, vystyti artimesnei visų suinteresuotų subjektų ekonominei integracijai ir 
politiniam bendradarbiavimui, taip pat vertybių derinimui Jungtinėse Tautose;

2. palankiai vertina Komisijos siekį vengti dubliavimo, susitelkti į strateginius klausimus 
daugiašaliuose EKP forumuose ir naudotis subregioniniais ir dvišaliais ryšiais vykdant 
konkrečius investicijų projektus ir bendradarbiavimo programas; pabrėžia, kad labai 
svarbu kurti veiksmingas subregionines partnerystes platesniame Viduržemio jūros 
regione;

3. mano, kad Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga buvo neteisingai suprasta, prastai 
įgyvendinama ir net davė priešingų nei tikėtasi rezultatų; taigi primygtinai reikalauja, kad 
šios partnerystės Europos pusė būtų įtraukta į įprastą ES sistemą, kuriai vadovauja 
Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai-Komisijos 
pirmininko pavaduotoja ir kuri yra prie Europos išorės veiksmų tarnybos;

4. remia Parlamento vaidmenį vykdant EKP ir pabrėžia, kad Europos Parlamento nariams ir 
Parlamento tarnyboms vis didėja spaudimas veiksmingai išsaugoti augantį daugiašalio ir 
dvišalio parlamentinio bendradarbiavimo formų skaičių; ragina nuolat vertinti EuroNest 
parlamentinės asamblėjos ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinės 
asamblėjos pridėtinę vertę ir praktinį organizavimą;

5. palankiai vertina tai, kad EKP naujai atkreipė dėmesį į išsamų institucijų kūrimą; pritartų 
tam, kad EKP turinys būtų aiškesnis ir kad būtų atsižvelgiama į EKP šalių diferenciaciją 
pagal joms suteiktą aukštesnį statusą;

6. rekomenduoja aiškiai atskirti atitinkamas Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės ir Europos demokratijos fondo tarpvalstybines ir nevyriausybines funkcijas; 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia greitų ir lanksčių ES paramos pliuralistinei pilietinei 
visuomenei, kuri prisideda prie tvirtos, stabilios, pasaulietinės demokratijos vystymo, 
priemonių;

7. rekomenduoja kitą kartą persvarstant sutartis įtraukti naują Sąjungos asocijuotos narystės 
kategoriją, į kurią patektų šalys, nesiekiančios tapti ES narėmis arba neatitinkančios visų 
stojimo kriterijų.


