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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse
järgmised ettepanekud:

1. nõuab Barcelona protsessi raames saadud kogemuste mobiliseerimist selleks, et uuendada 
jätkuvaid suhteid Euroopa Liidu ja tema Vahemere piirkonna partnerite vahel ning anda 
neile uus hoog; 

2. rõhutab, et tuleb säilitada institutsioonide sidusus, vältida struktuuride dubleerimist ning 
et projekt „Barcelona protsess: Vahemere Liit” peab olema seotud Euroopa Liidu 
institutsioonilise raamistikuga; on seisukohal, et iseseisva institutsioonilise struktuuri 
rajamine saab protsessi tõhusust vaid kahjustada; 

3. toetab kaaseesistumise põhimõtet, ja eeldades, et Lissaboni lepe tulevikus jõustub, leiab, 
et see põhimõte peab olema sidus sellest lepingust tuleneva institutsioonilise 
raamistikuga;

4. rõhutab vajadust anda Euroopa-Vahemere piirkonna parlamentaarsele assambleele 
(EMPAle) selles protsessis oluline roll ja toetab EMPA bürood, kes nõudis oma 12. juuli 
2008. aasta deklaratsioonis, et EMPA peaks õiguspärase parlamentaarse mõõtmena 
muutuma projekti „Barcelona protsess: Vahemere Liit” institutsioonilise raamistiku 
lahutamatuks osaks;

5. toetab Euroopa Parlamendi presidenti, kes Pariisi tippkohtumisel 13. juuli 2008 peetud 
kõnes nõudis, et EMPA saaks õiguse esitada ettepanekuid, teostada demokraatlikku 
järelevalvet ning vaadata regulaarselt üle ja hinnata projektide edenemist;

6. nõuab, et EMPA oleks tihedalt seotud iga kahe aasta tagant toimuvate riigijuhtide 
tippkohtumiste ja projektis „Barcelona protsess: Vahemere Liit” osalevate riikide 
välisministrite iga-aastaste kohtumiste ettevalmistamisega;

7. peab hädavajalikuks tugevdada EMPA kui projekti „Barcelona protsess: Vahemere Liit”
parlamentaarse haru mõjujõudu; peab seejuures vajalikuks:
 et EMPA istungid toimuksid vähemalt kaks korda aastas;
 et kõikidel EMPA liikmetel oleks õigus ühineda poliitiliste tõekspidamiste alusel 

rühmadesse (lisaks Vahemere piirkonna partnerriikide parlamentide, Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide olemasolevatele fraktsioonidele), mis 
võimaldab paremat integreerimist ja tõhusust;

 et EMPA tegutsemiseeskirjad oleks täpsemad ning et tegutseks EMPA alaline 
tõhustatud sekretariaat,

 et nõuküsimine EMPAlt seoses projekti „Barcelona protsess: Vahemere Liit”
põhipunktide ja projektidega muudetaks kohustuslikuks;

 et nõukogu ja komisjon kaasataks EMPA tegevustesse;

8. usub, et projekti „Barcelona protsess: Vahemere Liit” sekretariaat tuleb liita Euroopa 
Komisjoni talitustega, et sekretariaadi asukoht valitaks lähtuvalt Barcelona protsessi 
reguleerivatest õigusaktidest ning funktsionaalsuse ja tegevuse tõhususe kriteeriumidest, 
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pidades seejuures silmas demokraatlikke väärtusi ja sihtriigi finantssuutlikkust;

9. usub, et projekti „Barcelona protsess: Vahemere Liit” sekretariaat peab võtma enda peale 
projektide väljatöötamise ja haldamise ning nendega seotud koordineerimistegevuse;

10. nõuab, et projekti „Barcelona protsess: Vahemere Liit” institutsioonilise skeemi 
väljatöötamine toimuks laialdase nõuküsimise ja süvendatud dialoogi tingimustes, et 
sellesse oleks kaasatud kõik protsessiga seotud huvirühmad, nii et selle skeemi aluseks 
oleks laiapõhjaline konsensus ning oleks arvesse võetud kõiki erinevaid seisukohti.
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