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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. trvá na tom, aby zkušenost získaná v rámci Barcelonského procesu posloužila k obnově
a opětovnému oživení vztahů mezi Evropskou unií a jejími středomořskými partnery;

2. zdůrazňuje, že je vhodné zachovat provázanost orgánů a zabránit jakémukoli zdvojování 
struktur a že „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ musí být začleněn 
do institucionálního rámce Unie; domnívá se, že vytvoření samostatné institucionální 
struktury by jen snížilo účinnost procesu;

3. podporuje zásadu společného předsednictví a za předpokladu, že Lisabonská smlouva 
vstoupí v platnost se domnívá, že toto společné předsednictví by mělo být v souladu
s institucionálním rámcem, který ze smlouvy vyplyne;

4. trvá na nezbytnosti posílit úlohu Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění
v procesu a podporuje předsednictvo Evropsko-středomořského parlamentního 
shromáždění, které ve svém prohlášení ze dne 12. července 2008 žádalo, aby se vzhledem 
ke svému legitimnímu parlamentnímu rozměru stalo nedílnou součástí institucionálního 
rámce Barcelonského procesu: Unie pro středomoří; 

5. podporuje žádosti předsedy Evropského parlamentu, který ve svém projevu na vrcholné 
schůzce v Paříži dne 13. července 2008 žádal, aby Evropsko-středomořskému 
parlamentnímu shromáždění bylo uděleno „právo předkládat návrhy, vykonávat 
demokratickou kontrolu a pravidelně dohlížet na průběh projektů a hodnotit dosažený 
pokrok“;

6. trvá na tom, aby Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění bylo úzce zapojeno 
do příprav vrcholných schůzek představitelů států pořádaných jednou za dva roky a také 
každoročních schůzek ministrů zahraničních věcí členských států Barcelonského procesu:
Unie pro středomoří; 

7. domnívá se, že je nutné posílit Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jako 
parlamentní součást Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří;
zastává stanovisko, 
 že Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění se musí scházet nejméně dvakrát 

ročně; 
 že všichni členové Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění musí mít 

možnost sdružovat se do skupin podle příslušnosti k politickým skupinám (odlišně 
od současného rozdělení: parlamenty partnerů středomořských zemí – Evropský 
parlament – parlamenty členských států), což umožní lepší integraci a zvýšení 
efektivity; 

 že Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění musí mít k dispozici přesnější 
pravidla fungování a posílený stálý sekretariát; 

 že poradní stanovisko Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění ohledně 
hlavních bodů a projektů týkajících se „Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří“ 
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musí být povinné; 
 že se Rada a Komise musí společně účastnit prací Evropsko-středomořského 

parlamentního shromáždění a musí být do těchto prací zapojeny;
8. domnívá se, že sekretariát „Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří“ musí být 

začleněn do útvarů Evropské komise, že jeho sídlo musí být vybráno s ohledem na acquis 
Barcelonského procesu, operační a funkční kritéria účinnosti a také s ohledem na 
respektování demokratických hodnot a finanční kapacitu hostitelské země; 

9. domnívá se, že sekretariátu „Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří“ musí být 
svěřeno vypracování a vedení projektů a také koordinace procesu; 

10. požaduje, aby vypracování institucionálního schématu „Barcelonského procesu: Unie pro 
Středomoří“ bylo předmětem obsáhlé konzultace a prohloubeného dialogu, do nichž se 
zapojí všechny zúčastněné strany, aby toto schéma bylo založeno na široké shodě a aby 
zohledňovalo všechny citlivé oblasti. 
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