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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. dringt erop aan dat de ervaring met het proces van Barcelona wordt benut om de 
betrekkingen tussen de Europese Unie en haar mediterrane partners voortdurend aan te 
passen en te stimuleren;

2. onderstreept dat de samenhang tussen de instellingen gewaarborgd moet blijven, dat 
overlapping van structuren moet worden vermeden en dat het Proces van Barcelona: Unie 
voor het Middellandse Zeegebied dient te worden opgenomen in het institutionele kader 
van de Unie; is van oordeel dat de oprichting van een autonome institutionele structuur 
alleen maar de doeltreffendheid van het proces in het gedrang kan brengen;

3. steunt het beginsel van een covoorzitterschap en is van oordeel - in de veronderstelling 
dat het Verdrag van Lissabon in werking treedt - dat de coherentie met het 
dienovereenkomstige institutionele kader gewaarborgd moet zijn;

4. dringt erop aan dat in het proces een grotere rol wordt toegekend aan de Euro-
Mediterrane Parlementaire Vergadering (EMPV) en verleent haar steun aan het bureau 
van de EMPV dat in zijn verklaring van 12 juli 2008 heeft verzocht om opname van de
EMPV, als legitieme parlementaire dimensie, in het institutionele kader van het Proces 
van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied;

5. onderschrijft de verzoeken van de Voorzitter van het Europees Parlement, die in zijn 
toespraak van 13 juli 2008 tijdens de Top van Parijs heeft gepleit voor toekenning aan de
EMPV van "het recht om voorstellen te formuleren, democratische controle uit te oefenen 
en de voortgang van de projecten te superviseren en regelmatig te evalueren";

6. dringt erop aan dat de EMPV nauw betrokken wordt bij de voorbereidingen van de 
tweejaarlijkse topbijeenkomsten van staatshoofden en regeringsleiders, en de jaarlijkse 
vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van het Proces 
van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied;

7. acht het noodzakelijk dat de EMPV als parlementaire dimensie van het Proces van 
Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied wordt versterkt; is van oordeel
 dat de EMPV minstens tweemaal per jaar moet samenkomen; 
 dat alle leden van de EMPV fracties kunnen vormen op basis van hun politieke 

familie (los van de huidige indeling: parlementen van de mediterrane partners -
Europees Parlement - parlementen van de lidstaten), wat een betere integratie zal 
waarborgen en de doeltreffendheid ten goede zal komen;

 dat de EMPV moet beschikken over een nauwkeuriger reglement van orde en een 
sterker permanent secretariaat;

 dat het advies van de EMPV betreffende de voornaamste punten en projecten van het 
Proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied verplicht moet worden 
gesteld;

 dat de Raad en de Commissie betrokken moeten worden en aanwezig moeten zijn bij 
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de werkzaamheden van de EMPV;
8. is van oordeel dat het secretariaat van het Proces van Barcelona: Unie voor het 

Middellandse Zeegebied geïntegreerd moet worden in de diensten van de Europese 
Commissie en dat bij de keuze van de vestigingsplaats rekening moet worden gehouden 
met het acquis van het proces van Barcelona, functionele en operationele 
doelmatigheidscriteria en de eerbiediging van de democratische waarden en de financiële 
mogelijkheden van het gastland;

9. is van oordeel dat het secretariaat van het Proces van Barcelona: Unie voor het 
Middellandse Zeegebied belast moet worden met de ontwikkeling en het beheer van 
projecten en met de coördinatie van het proces;

10. verzoekt om het institutionele kader van het Proces van Barcelona: Unie voor het 
Middellandse Zeegebied vast te stellen op basis van een brede raadpleging en een 
diepgaande dialoog waarbij alle actoren van het proces betrokken zijn teneinde een brede 
consensus tot stand te brengen en rekening te houden met alle gevoeligheden.
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