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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinsisti sabiex l-esperjenza miksuba fil-qafas tal-Proċess ta' Barċellona tintuża biex 
jiġġeddu u jingħataw spinta ġdida r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-sħab 
Mediterranji tagħha, waqt li tinżamm il-kontinwità;

2. Jenfasizza l-importanza li tinżamm il-koerenza tal-istituzzjonijiet, u li tkun evitata d-
duplikazzjoni tal-istrutturi u li l-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran irid ikun 
inkluż fil-qafas istituzzjonali tal-UE; iqis li l-ħolqien ta' struttura istituzzjonali awtonoma 
tista' biss tkun ta' ħsara għall-effettività tal-proċess;

3. Jappoġġa l-prinċipju tal-kopresidenza, u, waqt li jassumi li t-Trattat ta' Liżbona se jidħol 
fis-seħħ, iqis li din għandha tkun konsistenti mal-qafas istituzzjonali li jirriżulta minnu;

4. Jisħaq fuq il-bżonn li jingħata rwol akbar fil-proċess lill-Assemblea Parlamentari Ewro-
Mediterranja (EMPA) u jappoġġa lill-Bureau tal-EMPA li, fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-12 
ta' Lulju 2008, talab li din l-Assemblea, bħala entità parlamentari leġittima, issir parti 
integrali mill-qafas istituzzjonali tal-Proċess ta' Barċellona:Unjoni għall-Mediterran

5. Jappoġġa t-talbiet li saru mill-President tal-Parlament Ewropew li, fid-diskors tiegħu fil-
Laqgħa Għolja ta' Pariġi tat-13 ta' Lulju 2008, talab li l-EMPA tingħata "id-dritt li 
tagħmel proposti, teżerċita kontroll demokratiku u tagħmel monitoraġġ u evalwazzjonijiet 
regolari dwar il-progress tal-proġetti";

6. Jinsisti li l-EMPA għandha tkun assoċjata mill-qrib mat-tħejjija tal-Laqgħat Għolja 
bijennali tal-Kapijiet tal-Istat kif ukoll mal-laqgħat annwali tal-Ministri għall-Affarijiet 
Barranin tal-pajjiżi membri tal-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran;

7. Iqis li huwa indispensabbli t-tisħiħ tal-EMPA bħala taqsima parlamentari tal-Proċess ta' 
Barċellona: Unjoni għall-Mediterran; huwa tal-fehma
 li l-EMPA trid tiltaqa' tal-inqas darbtejn fis-sena;
 li l-membri kollha tal-EMPA għandhom ikunu jistgħu jorganizzaw ruħhom fi gruppi 

skond il-fehmiet politiċi (apparti t-tqassim attwali bejn il-Parlamenti tal-imsieħba 
Mediterranji- il-Parlament Ewropew - il-Parlamenti tal-Istati Membri), 
organizzazzjoni li se twassal għal integrazzjoni aħjar u effettività akbar;

 li l-EMPA għandu jkollha regoli ta' funzjonament aktar preċiżi u segretarjat 
permanenti msaħħaħ;

 li jkun obbigatorju li l-EMPA tkun ikkonsultata biex tagħti opinjoni dwar il-Proċess 
ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran;

 li l-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu assoċjati ma' u preżenti waqt ix-xogħol 
tal-EMPA;

8. Iqis li s-segretarjat tal-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran għandu jkun 
integrat fis-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, u li s-sede tiegħu għanda tkun magħżula 
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skond l-acquis tal-Proċess ta' Barċellona, skond kriterji ta' effettività funzjonali u 
operazzjonali, kif ukoll b'rigward għar-rispett għall-valuri demokratiċi u l-kapaċitajiet 
finanzjarji tal-pajjiż ospitanti;

9. Iqis li s-segretarjat tal-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran irid ikun fdat bix-
xogħol ta' elaborazzjoni u ta' ġestjoni ta' proġetti apparti l-koordinazzjoni tal-proċess;

10. Jitlob li t-tfassil tal-qafas istituzzjonali tal-Proċess ta' Barċellona:Unjoni għall-Mediterran 
ikun is-suġġet ta' konsultazzjoni wiesgħa u ta' djalogu ta’ sustanza li jinvolvu l-atturi 
kollha nvoluti fil-proċess, sabiex dan ikun imsejjes fuq kunsens wiesa' u jqis is-
sensittivitajiet kollha. 
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