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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. susține consolidarea, în cadrul PEV, a capitolelor până acum separate ale politicii externe 
și ale politicii de asistență; speră să se creeze o rețea mai puternică de acorduri 
instituționale, care să fie stabilă, economică și direcționată manifest către dezvoltarea unei 
integrări economice și a unei asocieri politice mai strânse între toate părțile implicate, 
incluzând alinierea valorilor în cadrul Organizației Națiunilor Unite;

2. salută intenția Comisiei de a evita suprapunerea, de a se concentra asupra chestiunilor 
strategice în cadrul forurilor multilaterale ale PEV și de a utiliza contactele subregionale și 
bilaterale pentru proiecte de investiții și programe de cooperare specifice; subliniază 
importanța creării unor parteneriate regionale eficiente în regiunea mediteraneană extinsă;

3. consideră că Uniunea pentru Mediterana a fost concepută eronat, pusă prost în practică și 
a devenit chiar contraproductivă; insistă, de aceea, asupra includerii totale a părții 
europene a parteneriatului în cadrul convențional al UE, sub egida Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte și a Serviciului European de Acțiune externă;

4. susține rolul Parlamentului în PEV și ia act de presiunile crescute asupra deputaților și 
serviciilor parlamentului pentru a menține eficacitatea numărului din ce în ce mai mare de 
forme multilaterale și bilaterale și cooperare parlamentară; solicită evaluarea continuă a 
valorii adăugate și a organizării practice a EuroNest și a Adunării Parlamentare Euro-
mediteraneene;

5. salută noua orientare a PEV către o construcție instituțională cuprinzătoare; ar dori mai 
multă claritate cu privire la conținutul și relevanța diferențierii statelor PEV din categoria 
celor cu „statut consolidat”;

6. recomandă o separare clară între funcțiile interguvernamentale și neguvernamentale 
respective ale Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și Fondul 
european pentru democrație; constată necesitatea unor metode UE rapide și flexibile de 
sponsorizare pentru susținerea unei societăți civile pluraliste, care să contribuie la 
edificarea unei democrații profunde, stabile și secularizate;

7. recomandă ca, la următoarea revizuire a tratatelor, să se introducă o nouă categorie de 
membri asociați ai Uniunii pentru țările care nu doresc să adere la UE sau nu îndeplinesc 
criteriile de aderare.


