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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επιμένει να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης για την ανανέωση και την επανενεργοποίηση, με προοπτική συνέχειας, των
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της των χωρών της 
Μεσογείου·

2. υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η συνεκτικότητα των οργάνων και να αποφευχθεί 
κάθε αλληλεπικάλυψη των δομών και ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη 
Μεσόγειο πρέπει να ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης· εκτιμά ότι η δημιουργία 
αυτόνομης θεσμικής δομής μόνο να βλάψει μπορεί την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας·

3. υπογραμμίζει την αρχή της συμ-προεδρίας και, με την προοπτική της θέσης σε ισχύ της
Συνθήκης της Λισαβόνας, εκτιμά ότι πρέπει να είναι σε συνάφεια με το θεσμικό πλαίσιο 
που θα προέλθει εξ αυτής·

4. επιμένει ότι είναι ανάγκη να ανατεθεί στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση (ΕΜΚΣ) ενισχυμένος ρόλος στην διαδικασία και υποστηρίζει το προεδρείο 
της ΕΜΚΣ το οποίο, με τη δήλωσή του της 12ης Ιουλίου 2008, ζήτησε όπως η τελευταία, 
ως νόμιμο κοινοβουλευτικό σώμα, καταστεί συστατικό στοιχείο του θεσμικού πλαισίου 
της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο·

5. υποστηρίζει τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος, στον λόγο 
του στη Διάσκεψη Κορυφής των Παρισίων, στις 13 Ιουλίου 2008, ζήτησε να χορηγηθεί 
στην ΕΜΚΣ "το δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις, να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και να 
επιβλέπει και να αξιολογεί σε τακτική βάση την πρόοδο των σχεδίων"·

6. επιμένει να μετάσχει η ΕΜΚΣ εκ του σύνεγγυς στην προετοιμασία των εξαμηνιαίων 
Κορυφών των αρχηγών κρατών καθώς και στις ετήσιες συνεδριάσεις των υπουργών 
εξωτερικών υποθέσεων των χωρών μελών της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για 
τη Μεσόγειο·

7. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ΕΜΚΣ ως κοινοβουλευτική διάσταση της 
Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο· φρονεί ότι:

- η ΕΜΚΣ πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον δις κατ' έτος·

- όλα τα μέλη της ΕΜΚΣ μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες που θα συσταθούν 
ανάλογα με τις πολιτικές οικογένειες (εκτός από τη σημερινή κατανομή σε 
Κοινοβούλια των μεσογειακών εταίρων - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Κοινοβούλιο των 
κρατών μελών), διότι τούτο θα επιτρέψει καλύτερη ένταξη και μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα·
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- η ΕΜΚΣ πρέπει να διαθέτει ακριβέστερους κανόνες λειτουργίας και ενισχυμένη 
μόνιμη γραμματεία·

- η συμβουλευτική γνώμη της ΕΜΚΣ επί των κύριων θεμάτων και σχεδίων που 
αφορούν την Διαδικασία της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική·

- το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν και να είναι παρόντα στις 
εργασίες της ΕΜΚΣ·

8. εκτιμά ότι η γραμματεία της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο
πρέπει να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η έδρα της πρέπει 
να επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη το κεκτημένο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, κριτήρια 
λειτουργικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας καθώς και τις δημοκρατικές αξίες 
και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας υποδοχής·

9. εκτιμά ότι στη γραμματεία της Διαδικασίας της Βαρκελώνης - Ένωσης για τη Μεσόγειο 
πρέπει να ανατεθούν καθήκοντα εκπόνησης και διαχείρισης σχεδίων καθώς και 
συντονισμού της διαδικασίας·

10. ζητεί όπως η εκπόνηση του θεσμικού σχήματος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης -
Ένωσης για τη Μεσόγειο αποτελέσει αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και 
εμπεριστατωμένου διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα στη 
διαδικασία μέρη, ώστε αυτό να βασίζεται σε ευρεία συναίνεση και να λαμβάνει υπόψη 
όλες τις ευαισθησίες. 
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