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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. настоява придобитият опит в рамките на Процеса от Барселона да се използва за 
непрекъснато възобновяване и активизиране на отношенията между Европейския 
съюз и неговите средиземноморски партньори;

2. подчертава, че следва да се запази съгласуваността между институциите и да се 
избегне дублиране на структурите и че Процесът от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието трябва да се включи в институционалната рамка на Съюза; 
счита, че създаването на автономна институционална структура може единствено 
да навреди на ефикасността на процеса;

3. подкрепя принципа за съвместно председателство и приемайки, че Договорът от 
Лисабон ще влезе в сила, счита, че то трябва да бъде съгласувано с произтичащата 
от него институционална рамка;

4. подчертава необходимостта от придаване на по-голямо значение на Евро-
средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА) в този процес и подкрепя 
Бюрото на ЕСПА, което в декларацията си от 12 юли 2008 г. отправи искане ЕСПА, 
в качеството си на законен парламентарен орган, да стане неизменна част от 
институционалната рамка на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието;

5. подкрепя исканията, отправени от председателя на Европейския парламент, който в 
своята реч на срещата на върха в Париж на 13 юли 2008 г. призова за предоставяне 
на ЕСПА на „правото да прави предложения, да упражнява демократичен контрол 
и редовно да контролира и оценява напредъка на проектите“;

6. настоява ЕСПА да бъде тясно обвързана с подготовката на провежданите на всеки 
две години срещи на върха на държавните ръководители, както и на ежегодните 
срещи на министрите на външните работа на държавите-членки на Процеса от 
Барселона: Съюз за Средиземноморието;

7. счита, че е наложително укрепването на ЕСПА като парламентарно измерение на 
Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието; счита, че:
 ЕСПА трябва да заседава най-малко два пъти годишно;
 всички членове на ЕСПА следва да могат да се организират в групи според 

политическата си принадлежност (извън съществуващото разделение 
парламенти на средиземноморските партньори – Европейски парламент –
парламенти на държавите-членки), което ще позволи по-добра интеграция и 
повече ефикасност;

 ЕСПА трябва да разполага с по-точни правила за функциониране и подсилен 
постоянен секретариат;

 консултативното становище на ЕСПА по основните въпроси и проекти относно 
Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието трябва да стане 
задължително;
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 Съветът и Комисията трябва да бъдат ангажирани и да присъстват в дейността 
на ЕСПА;

8. счита, че секретариатът на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието 
трябва да бъде включен в службите на Европейската комисия, че неговото 
седалище трябва да бъде избрано като се вземат предвид достиженията на правото 
на Процеса от Барселона, функционалните и оперативни критерии за ефикасност, 
както и зачитането на демократичните ценности и финансовите възможности на 
приемащата страна;

9. счита, че задачите за разработване и управление на проектите, както и за 
координация на процеса трябва да бъдат поверени на Процеса от Барселона: Съюз 
за Средиземноморието;

10. изисква разработването на институционална схема за Процеса от Барселона: Съюз 
за Средиземноморието да бъде предмет на широки консултации и задълбочен 
диалог, обединяващ всички заинтересовани страни в процеса, с цел той да се 
основава на широк консенсус и да вземе под внимание всички чувствителни 
въпроси.
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