
PA\742155HU.doc PE412.192v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Alkotmányügyi Bizottság

2008/2231(INI)

15.9.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Alkotmányügyi Bizottság részéről

a Külügyi Bizottság részére

az Európai Unió és a földközi-tengeri térség országai közötti kapcsolatokról
(2008/2231(INI))

a vélemény előadója: Íñigo Méndez de Vigo



PE412.192v01-00 2/4 PA\742155HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\742155HU.doc 3/4 PE412.192v01-00

HU

JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. fontosnak tartja, hogy a Barcelonai folyamat keretében szerzett tapasztalatokat használják 
fel az Európai Unió és a mediterrán partnerországok közötti kapcsolatok megújítására és 
felfrissítésére, a folytonosság jegyében;

2. kiemeli, hogy meg kell őrizni az intézmények közötti koherenciát, el kell kerülni a kettős 
struktúrák kialakulását a „Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért” 
elnevezésű kezdeményezést pedig az Unió intézményi kereteibe kell ágyazni; úgy véli, 
hogy egy önálló intézményi struktúra létrehozása csak ártana a folyamat 
hatékonyságának;

3. támogatja a társelnökség alapelvét, és – feltételezve a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését – úgy véli, hogy ennek az intézménynek koherensnek kell lennie a 
szerződésnek megfelelő intézményi kerettel;

4. hangsúlyozza, hogy az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésnek jelentősebb szerepet 
kell adni a folyamatban és támogatja a Közgyűlés elnökségét, amely 2008. július 12-i 
nyilatkozatában legitim parlamenti dimenzióként azt kérte, hogy a „Barcelonai folyamat: 
unió a földközi-tengeri térségért” elnevezésű kezdeményezés intézményi keretének 
részévé váljon;

5. támogatja az Európai Parlament elnöke által megfogalmazott kéréseket, aki a 2008. július 
13-i csúcstalálkozón mondott beszédében amellett érvelt, hogy a Közgyűlésnek jogában 
kell álljon „hogy javaslatokat tegyen, gyakorolja demokratikus ellenőrzési jogát, valamint 
hogy felügyelje és rendszeresen értékelje a projektek előrehaladását”;

6. ragaszkodik hozzá, hogy a Közgyűlést szorosan vonják be az államfők kétévente 
megrendezett csúcstalálkozóinak, valamint a „Barcelonai folyamat: unió a földközi-
tengeri térségért” kezdeményezésben részt vevő országok éves külügyminiszteri 
találkozóinak szervezésébe;

7. úgy véli, hogy elengedhetetlen a Közgyűlésnek, mint a Barcelonai folyamat: unió a 
földközi-tengeri térségért” parlamenti dimenziójának a megerősítése; valamint úgy véli, 
hogy: 
 a Közgyűlésnek évente legalább kétszer üléseznie kell, 
 a Közgyűlés tagjainak lehetővé kell tenni, hogy politikai pártcsaládok szerint 

képviselőcsoportokba tömörüljenek (a mediterrán partnerországok parlamentjei, az 
Európai Parlament és a tagállami parlamentek között fennálló jelenlegi politikai 
megoszláson túl), ami jobb integrációt és nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé; 

 a Közgyűlésnek pontosabb működési szabályokkal, valamint állandó és megerősített 
titkársággal kell rendelkeznie; 

 a Közgyűlés által a „Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért” 
kezdeményezés legfontosabb elemeivel és projektjeivel kapcsolatban megfogalmazott 
véleményt kötelező érvényűvé kell tenni;
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 a Tanácsot és a Bizottságot be kell vonni a Közgyűlés munkájába, és képviselőiket 
meg kell hívni a Közgyűlés üléseire;

8. úgy véli, hogy „Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért” titkárságát az 
Európai Bizottság szolgálataiba kell integrálni, a titkárság székhelyét pedig a Barcelonai 
folyamat során elért eredmények, a funkcionális és operatív hatékonyságra vonatkozó 
követelmények, valamint a befogadó ország demokratikus értékeinek és pénzügyi 
lehetőségeinek figyelembe vételével kell kiválasztani; 

9. úgy véli, hogy „Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért” titkárságát kell 
megbízni a projektek kidolgozásával és irányításával, valamint a folyamat 
koordinálásával;

10. kéri, hogy a „Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért” intézményi 
rendszere széles körű konzultáció, valamint a folyamatban érintett összes szereplő 
bevonásával folytatott elmélyült párbeszéd alapján kerüljön kidolgozásra annak 
érdekében, hogy alapját széles körű egyetértés képezze, és minden érzékeny kérdést 
figyelembe vegyen.
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