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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Apoia a consolidação das vertentes anteriormente separadas da política externa e da
assistência no quadro da Política Europeia de Vizinhança (PEV); preconiza a criação de 
uma rede reforçada de acordos institucionais que seja estável, económica e claramente
dedicada ao desenvolvimento de uma maior integração económica e associação política 
entre todos os envolvidos, incluindo o alinhamento de valores no seio da Organização das
Nações Unidas;

2. Aplaude a intenção da Comissão de evitar a duplicação, de se concentrar nas questões 
estratégicas nos fóruns multilaterais da PEV e de utilizar os contactos sub-regionais e 
bilaterais para projectos de investimento específicos e programas de cooperação; realça a 
importância da criação de parcerias sub-regionais eficazes em toda a região mediterrânica;

3. Considera a União para o Mediterrâneo mal concebida, deficientemente executada e até 
contraproducente; insiste, pois, na plena incorporação do lado europeu da parceria no 
enquadramento convencional da UE sob os auspícios da Alta Representante/Vice-
Presidente e do Serviço Europeu para a Acção Externa;

4. Apoia o papel do Parlamento na PEV embora observe a crescente pressão exercida sobre 
os deputados e serviços do Parlamento no sentido de manter, de forma eficaz, o número 
crescente de formas de cooperação parlamentar multilaterais e bilaterais; insta a uma 
avaliação contínua do valor acrescentado e organização prática das Assembleias 
Parlamentares Euronest e Euromediterrânica;

5. Aplaude a nova atenção da PEV aos programas globais de reforço institucional; apreciaria 
maior clareza no conteúdo e relevância da categoria de "estatuto reforçado" para efeitos de
diferenciação entre os Estados da PEV;

6. Recomenda uma separação clara entre as respectivas funções intergovernamentais e não 
governamentais do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos do Homem e do 
Fundo Europeu para a Democracia; observa a necessidade da existência de métodos 
céleres e flexíveis de patrocínio da UE para apoio à sociedade civil pluralista,
contribuindo para o desenvolvimento de democracias fortes, estáveis e seculares;

7. Recomenda que, na próxima revisão dos Tratados, seja criada uma nova categoria de 
membro associado da União para países que não procuram a plena adesão à UE ou que 
não satisfazem os critérios de adesão.


