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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt de inbedding in het ENB van wat vroeger losse onderdelen van buitenlands en 
ontwikkelingsbeleid waren; wil komen tot een versterkt geheel van institutionele 
regelingen dat stabiel en kosteneffectief is en resoluut streeft naar meer economische 
integratie, politieke samenwerking tussen alle betrokkenen en de harmonisering van 
waarden op Verenigde Naties-niveau;

2. is verheugd over het voornemen van de Commissie om overlapping te vermijden, om zich 
binnen de multilaterale fora van het ENB op strategische aangelegenheden te concentreren 
en om subregionale en bilaterale contacten aan te wenden om specifieke 
investeringsprojecten en samenwerkingsprogramma's op te zetten; benadrukt het belang 
van de uitbouw van doeltreffende subregionale partnerschappen in het ruimere 
Middellandse Zeegebied;

3. meent dat de Unie voor het Middellandse Zeegebied vanuit een verkeerd perspectief is 
opgericht, dat ze slecht functioneert en zelfs contraproductief is; dringt er daarom op aan 
dat het Europese onderdeel van het partnerschap volledig wordt geïntegreerd in het 
conventionele EU-kader onder auspiciën van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en 
de Europese Dienst voor extern optreden;

4. ondersteunt de rol van het Parlement in het ENB, maar merkt op dat het voor EP-leden en 
parlementaire diensten steeds moeilijker wordt om het groeiende aantal multilaterale en 
bilaterale vormen van parlementaire samenwerking op een doeltreffende manier te 
onderhouden; dringt aan op een voortdurende evaluatie van de toegevoegde waarde en de 
praktische organisatie van Euronest, alsook van de Euromediterrane Parlementaire 
Vergadering;

5. is verheugd over het feit dat de ENB voortaan focust op alomvattende institutionele 
opbouw; zou meer duidelijkheid willen over de betekenis daarvan en over de relevantie 
voor de differentiatie tussen de ENP-landen met een "geavanceerde status";

6. beveelt een strikte scheiding aan tussen de intergouvernementele en niet-gouvernementele 
functies van respectievelijk het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten 
van de EU en het Europees Fonds voor democratie; wijst erop dat de EU snelle en 
flexibele subsidiëringsmethoden moet uitwerken om pluralistische samenlevingen te 
helpen bij de uitbouw van een diepgewortelde, stabiele en seculiere democratie;

7. beveelt aan dat bij de volgende herziening van de Verdragen een nieuwe categorie van 
geassocieerd lidmaatschap wordt gecreëerd voor landen die geen volwaardig EU-
lidmaatschap beogen of niet voldoen aan de toetredingsvoorwaarden.


