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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. insisterer på, at de indvundne erfaringer i forbindelse med Barcelonaprocessen anvendes 
til at forny og give ny dynamik til kontinuiteten i forbindelserne mellem EU og dens 
Middelhavspartnere;

2. understreger, at institutionernes sammenhæng bør bevares, at dobbeltstrukturer bør 
undgås og at Barcelonaprocessen (Middelhavsunionen) bør indgå i Unionens 
institutionelle rammer; mener, at oprettelsen af en selvstyrende institutionel struktur kun 
kan være til skade for effektiviteten af processen;

3. støtter princippet om en delt formandspost, og mener, i den tænkte situation at 
Lissabontraktaten træder i kræft, at denne formandspost bør have sammenhængskraft 
med de institutionelle rammer, som traktaten opstiller; 

4. er overbevist om nødvendigheden af at tildele Den Parlamentariske Forsamling for Euro-
Middelhavs-samarbejdet (APEM) en mere fremtrædende rolle i processen og udtrykker 
sin støtte til APEM-præsidiet, der i sin erklæring af 12. juli 2008 har fremsat ønske om i 
kraft af sin status som legitim parlamentarisk organ at blive inddraget som en integreret 
del af de institutionelle rammer under Barcelonaprocessen (Middelhavsunionen); 

5. udtrykker sin støtte til de krav, som Europa-Parlamentets formand fremsatte i sin tale 
under topmødet i Paris den 13. juli 2008 om, at APEM tilstås retten til at fremsætte 
forslag, udøve demokratisk kontrol, styre projektforløbene og jævnligt evaluere 
resultaterne;

6. insisterer på, at APEM inddrages i et snævert samarbejde om forberedelserne til 
topmøderne hvert andet år mellem stats- og regeringscheferne og til de årlige møder for 
udenrigsministrene fra medlemslandene af Barcelonaprocessen (Middelhavsunionen);

7. mener, at styrkelsen af APEM som den parlamentariske del af Barcelonaprocessen 
(Middelhavsunionen) er absolut nødvendig; er af den mening, at 
 APEM skal samles mindst to gange årligt; 
 alle medlemmer af APEM bør kunne gruppere sig i henhold til deres politiske 

orientering (uanset de opdelinger, der på nuværende tidspunkt eksisterer i 
Middelhavspartnerlandenes parlamenter, i Europa-Parlamentet og i medlemsstaternes 
parlamenter), hvilket vil medføre en bedre integration og en større effektivitet; 

 APEM bør have en klarere forretningsorden og et styrket, permanent sekretariat; 
 det skal gøres obligatorisk at indhente rådgivende udtalelse fra APEM om de vigtigste 

punkter og projekter vedrørende Barcelonaprocessen (Middelhavsunionen); 
 Rådet og Kommissionen bør inddrages og deltage i APEM's arbejde;

8. mener, at Barcelonaprocessen (Middelhavsunionen)'s sekretariat bør være en integreret 
del af Kommissionens tjenestegrene, og at dets hovedsæde bør vælges under hensyntagen 
til Barcelonaprocessens hidtidige resultater og kriterierne for funktionel og operationel 
effektivitet, samt med respekt for de demokratiske værdier og det pågældende lands 
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finansielle formåen; 

9. mener, at Barcelonaprocessen (Middelhavsunionen)'s sekretariat skal overdrages de 
opgaver, der er forbundet med udarbejdelse og styring af projekter såvel som samordning 
af processen;

10. kræver, at fastlæggelsen af institutionsstrukturen for Barcelonaprocessen 
(Middelhavsunionen) finder sted gennem en omfattende høring og dialog med deltagelse 
af alle processens involverede parter, således at der skabes et grundlag af bred konsensus 
og under hensyntagen til alle parternes synspunkter.
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