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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira združitev področij zunanje politike in politike pomoči, ki sta bili v evropski 
sosedski politiki prej ločeni; si želi okrepljene mreže institucionalne ureditve, ki bo 
stabilna, ekonomična in namenjena razvoju tesnejšega gospodarskega in političnega 
povezovanja med vpletenimi stranmi, vključno z uskladitvijo vrednot v Združenih 
narodih;

2. pozdravlja namero Komisije, da se izogne podvajanju, se osredotoči na strateška vprašanja 
v multilateralnih forumih za evropsko sosedsko politiko ter uporabi podregionalne in 
bilateralne stike za specifične naložbene projekte in programe sodelovanja; opozarja na 
pomen vzpostavljanja učinkovitih podregionalnih partnerstev s širšo sredozemsko regijo;

3. meni, da je bila Unija za Sredozemlje zamišljena in tudi uresničena slabo ter da je celo 
kontraproduktivna; zato vztraja pri popolni vključitvi evropskega dela partnerstva v 
običajni okvir EU pod okriljem visoke predstavnice/podpredsednice in Evropske službe za 
zunanje delovanje;

4. podpira vlogo Parlamenta v evropski sosedski politiki in hkrati ugotavlja, da je pritisk na 
evropske poslance in službe Parlamenta, naj učinkovito ohranjajo naraščajoče število 
multilateralnih in bilateralnih oblik parlamentarnega sodelovanja, vse večji; poziva k 
rednim ocenam dodane vrednosti in praktične organizacije Euronesta in Evro-
sredozemske parlamentarne skupščine;

5. pozdravlja nov poudarek evropske sosedske politike na celoviti gradnji institucij; bi bil 
vesel večje jasnosti glede vsebine in pomena diferenciacije med državami evropske 
sosedske politike v kategoriji „izboljšanega statusa“;

6. priporoča jasno ločitev med medvladnimi in nevladnimi funkcijami evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove pravice ter evropske ustanove za demokracijo; 
ugotavlja, da je treba poiskati hitre in prožne načine sponzorstva EU v podporo 
pluralistični civilni družbi, ki prispeva k razvoju resnične, trdne in sekularne demokracije;

7. priporoča, da se pri naslednji reviziji Lizbonske pogodbe predvidi nova kategorija 
pridruženega članstva v Uniji za države, ki ne želijo polnega članstva v EU ali ne 
izpolnjujejo pogojev za pridružitev.


