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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. iestājas par to, ka Barselonas procesā iegūtā pieredze jāizmanto, lai nepārtraukti attīstītu 
un aktivizētu Eiropas Savienības attiecības ar Vidusjūras reģiona partneriem;

2. uzsver, ka ir jāsaglabā iestāžu saskaņotība un jānovērš struktūrvienību dublēšanās, kā arī 
jāiekļauj Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība (BP – VRVS) Eiropas 
Savienības institucionālajā sistēmā; uzskata, ka autonomas institucionālās struktūras 
izveide mazinās procesa efektivitāti;

3. atbalsta līdzprezidentūras principu un, pieļaujot iespēju, ka stāsies spēkā Lisabonas 
līgums, uzskata, ka attiecīgajam principam ir jābūt saskaņā ar šajā Līgumā paredzēto 
institucionālo sistēmu;

4. uzstāj, ka Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajai asamblejai (VRVPA) šajā procesā ir 
jāpiešķir lielāka loma, un pauž atbalstu šīs asamblejas prezidijam, kas 2008. gada 
12. jūlija deklarācijā aicināja asambleju kā leģitīmu parlamentāru struktūru kļūt par BP –
VRVS institucionālās sistēmas sastāvdaļu;

5. atbalsta 2008. gada 13. jūlija augstākā līmeņa sanāksmē Parīzē izteiktos Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāja lūgumus piešķirt VRVPA „tiesības iesniegt priekšlikumus, 
īstenot demokrātisku kontroli, kā arī regulāri uzraudzīt un izvērtēt projektu attīstību”;

6. iestājas par to, ka VRVPA ir cieši jāiesaista reizi divos gados rīkoto valdību vadītāju 
augstākā līmeņa sanāksmju un BP – VRVS dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmju 
sagatavošanā;

7. uzskata, ka ir nepieciešams stiprināt VRVPA kā BP – VRVS parlamentāro aspektu; pauž 
uzskatu: 
 ka VRVPA sanāksmēm ir jānotiek vismaz divas reizes gadā; 
 ka visi VRVPA dalībnieki varētu apvienoties grupās pēc politiskās pārliecības 

(papildus dalījumam — Vidusjūras partnervalstu parlamenti, Eiropas Parlaments un 
dalībvalstu parlamenti), kas nodrošinātu labāku integrāciju un lielāku efektivitāti; 

 ka VRVPA ir jānosaka precīzāki darbības noteikumi un jāparedz plašāks pastāvīgais 
sekretariātu; 

 ka VRVPA obligāti jāparedz sniegt konsultatīvu atzinumu par pamatnostādnēm un 
projektiem attiecībā uz BP – VRVS; 

 ka VRVPA darbā ir jāiesaista Padome un Komisija;
8. uzskata, ka BP – VRVS sekretariāts ir jāiekļauj Eiropas Komisijas dienestos un ka tā 

atrašanās vieta jāizvēlas, ņemot vērā Barselonas procesa acquis, funkcionālos un 
operatīvos efektivitātes kritērijus, kā arī to, cik lielā mērā uzņēmējā valstī ievēro 
demokrātiskās vērtības un kāds ir tās finansiālais stāvoklis; 

9. uzskata, ka BP – VRVS sekretariātam ir jāuztic projektu izstrāde un vadība, kā arī 
procesa koordinācija;
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10. aicina izstrādāt BP – VRVS institucionālo sistēmu, veicot plašas apspriedes un 
padziļinātu dialogu ar visiem procesā iesaistītajiem dalībniekiem, lai tā balstītos uz plašu 
konsensu, ņemot vērā visus jutīgos aspektus.
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