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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. popiera włącznie do europejskiej polityki sąsiedztwa wcześniej wydzielonych strategii 
polityki zagranicznej i pomocowej; oczekuje przyjęcia wzmocnionej sieci porozumień 
instytucjonalnych, cechujących się stabilnością i rentownością, ukierunkowanych na 
głębszą integrację gospodarczą i ściślejsze stowarzyszenie polityczne wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w tym określenie wspólnych wartości na poziomie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych;

2. pozytywnie odnosi się do projektów Komisji zmierzających do unikania powielania 
rozwiązań, skupienia się na zagadnieniach strategicznych na wielostronnych forach w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz do korzystania z regionalnych i 
dwustronnych umów na realizację projektów inwestycyjnych i programów współpracy; 
podkreśla znaczenie budowania skutecznych partnerstw lokalnych w ramach szeroko 
rozumianego regionu śródziemnomorskiego;

3. wyraża przekonanie, że Unia dla Śródziemnomorza była tworem iluzorycznym, źle 
zarządzanym, a nawet działającym na niekorzyść zaangażowanych stron; w związku z 
tym apeluje o pełne uwzględnienie europejskiej strony tego partnerstwa w 
konwencjonalnych ramach prawnych UE pod auspicjami wysokiej przedstawiciel/ 
przewodniczącej Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

4. wyraża pełne poparcie dla zaangażowania Parlamentu w europejską politykę sąsiedztwa, 
zauważając jednocześnie coraz większe naciski wywierane na posłów do PE i służby 
Parlamentu związane ze skutecznym zarządzaniem coraz liczniejszych wielostronnych i 
dwustronnych form współpracy parlamentarnej; wzywa do stałej oceny wartości dodanej i 
praktycznej organizacji Zgromadzenia Parlamentarnego EuroNest i Zgromadzenia 
Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza;

5. pozytywnie odnosi się do nowego centralnego założenia europejskiej polityki sąsiedztwa, 
jakim jest kompleksowe budowanie instytucji; z zadowoleniem przyjąłby większą jasność 
w odniesieniu do treści i odnośności rozróżnienia między państwami europejskiej polityki 
sąsiedztwa a podmiotami o tzw. wzmocnionym statusie;

6. zaleca jasne rozdzielenie odnośnych międzyrządowych i pozarządowych funkcji 
europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka oraz 
europejskiej fundacji na rzecz demokracji; dostrzega potrzebę zastosowania szybkich i 
elastycznych metod dotowania przez UE pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego, 
co przyczyni się do kształtowania głębokiej, stabilnej, świeckiej demokracji;

7. zaleca, by podczas kolejnej nowelizacji traktatów utworzono nową kategorię 
stowarzyszenia z UE obejmującą kraje, które nie aspirują do pełnego członkostwa lub nie 
spełniają kryteriów przystąpienia;


