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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje upevnenie v minulosti oddelených oblastí zahraničnej politiky a politiky 
pomoci EÚ v rámci ESP;  očakáva posilnenie siete inštitucionálnych opatrení, ktorá bude 
stabilná, hospodárna a účelovo zameraná na rozvoj užšej hospodárskej integrácie a 
politického združovania medzi všetkými zúčastnenými, vrátane zjednotenia hodnôt v 
OSN;  

2. víta zámer Komisie vyhnúť sa duplicite, sústrediť sa na strategické problémy v rámci 
mnohostranného fóra o ESP a využívať subregionálne a bilaterálne kontakty na konkrétne 
investičné projekty a programy spolupráce; zdôrazňuje význam budovania 
subregionálnych partnerstiev v rámci širšieho stredozemského regiónu;

3. domnieva sa, že Únia pre Stredomorie je nepochopená, zle vedená a dokonca 
kontraproduktívna; nástojí preto na plnom začlenení európskej strany partnerstva do 
bežného rámca EÚ pod záštitou vysokej predstaviteľky / podpredsedníčky a Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť;

4. podporuje úlohu Parlamentu v ESP a zároveň konštatuje zvýšený tlak na poslancov EP a 
parlamentné služby udržať na efektívnej úrovni rastúci počet mnohostranných a 
dvojstranných foriem parlamentnej spolupráce; požaduje neustále hodnotenie pridanej 
hodnoty a praktickej organizácie EuroNest-u a Euro-stredomorského parlamentného 
zhromaždenia;

5. víta nové zameranie ESP na komplexný program budovania inštitúcií; privítal by väčšiu 
jasnosť o obsahu a význame rozlišovania medzi štátmi ESP z kategórie tzv. posilneného 
postavenia;

6. odporúča, aby sa jednoznačne rozlišovalo medzi príslušnými medzivládnymi a 
nevládnymi funkciami európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a európskej 
nadácie pre demokraciu; konštatuje potrebu rýchlych a flexibilných metód sponzorstva 
EÚ na podporu pluralistickej občianskej spoločnosti prispievajúcej k rozvoju hlbokej, 
stabilnej a trvalej demokracie;

7. odporúča, aby bola v súvislosti s ďalšou revíziou zmlúv vytvorená nová kategória 
pridruženého členstva v Únii pre krajiny, ktoré sa neuchádzajú o plnohodnotné členstvo, 
alebo nespĺňajú prístupové kritériá.


