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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se
myöhemmin hyväksyy:

1. vaatii, että Barcelonan prosessin puitteissa hankittu kokemus otetaan käyttöön Euroopan 
unionin ja sen Välimeren alueen kumppanien välisten suhteiden uudistamisen ja 
uudelleendynamisoimisen jatkamiseksi;

2. korostaa, että on tarpeen säilyttää toimielinten johdonmukaisuus ja välttää kaikkea 
rakenteiden päällekkäisyyttä ja että Barcelonan prosessin mukainen Välimeren unioni on 
sovitettava unionin institutionaalisiin puitteisiin; katsoo, että autonomisen 
institutionaalisen rakenteen luominen ainoastaan haittaa prosessin tehokkuutta;

3. kannattaa yhteispuheenjohtajuusperiaatetta ja, olettaen, että Lissabonin sopimus tulee 
voimaan, katsoo, että yhteispuheenjohtajuuden on oltava yhdenmukainen Lissabonin 
sopimuksella luotavien institutionaalisten puitteiden kanssa;

4. painottaa olevan tarpeen suoda Euro–Välimeri-alueen parlamentaariselle 
edustajakokoukselle tärkeämpi rooli kyseisessä prosessissa, ja antaa tukensa Euro–
Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistölle, joka pyysi 
12. heinäkuuta 2008 antamassaan julistuksessa Euro–Välimeri-alueen parlamentaarista 
edustajakokousta sen legitiimin parlamentaarisen ulottuvuuden vuoksi toimimaan 
Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin institutionaalisten puitteiden 
keskeisenä osana;

5. tukee Euroopan parlamentin puhemiehen Pariisin huippukokouksessa 13. heinäkuuta 
2008 pitämässään puheessa esittämiä pyyntöjä siitä, että Euro–Välimeri-alueen 
parlamentaariselle edustajakokoukselle suotaisiin oikeus tehdä ehdotuksia, harjoittaa 
demokraattista valvontaa ja valvoa ja arvioida säännöllisesti hankkeiden edistymistä;

6. vaatii, että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous liitetään tiiviisti 
mukaan kahdesti vuodessa järjestettävien valtionpäämiesten huippukokousten 
valmisteluun sekä Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin jäsenmaiden 
ulkoministerien vuosittaisiin kokouksiin;

7. katsoo, että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen vahvistaminen 
Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin parlamentaarisena osana on 
välttämätöntä; katsoo, 
 että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen pitää kokoontua 

vähintään kahdesti vuodessa; 
 että kaikkien Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten 

pitää voida järjestäytyä ryhmiksi, jotka on muodostettava poliittisten perheiden 
pohjalta (yli nykyisen jaottelun: Välimeren alueen kumppanimaiden parlamentit –
Euroopan parlamentti – jäsenvaltioiden parlamentit), mikä mahdollistaa paremman 
integroitumisen ja suuremman tehokkuuden; 

 että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisella edustajakokouksella on oltava 
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tarkemmat toimintasäännöt sekä vahvistettu pysyvä sihteeristö; 
 että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen kuuleminen 

Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin tärkeimmistä kohdista ja 
hankkeista on tehtävä pakolliseksi; 

 että neuvosto ja komissio on liitettävä mukaan Euro–Välimeri-alueen 
parlamentaarisen edustajakokouksen työskentelyyn; 

8. katsoo, että Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin sihteeristö on integroitava 
Euroopan komission yksiköihin ja että sen toimipaikka on valittava ottaen huomioon 
Barcelonan prosessin säännöstön, toiminnallista tehokkuutta koskevat kriteerit, 
demokraattisten arvojen noudattamisen sekä isäntämaan taloudellisen kapasiteetin; 

9. katsoo, että Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin sihteeristölle on annettava 
tehtäväksi luoda hankkeita ja hallinnoida niitä sekä koordinoida kyseistä prosessia;

10. pyytää, että Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin institutionaalisesta 
rakenteesta päätettäessä järjestetään laaja kuuleminen ja perinpohjainen vuoropuhelu, 
johon osallistuvat kaikki prosessissa mukana olevat toimijat, jotta se perustuisi laajaan 
konsensukseen ja jotta siinä otettaisiin huomioon kaikkien tahojen näkemykset.
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