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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. nalega, aby doświadczenie zdobyte w ramach procesu barcelońskiego wykorzystane 
zostało - z zachowaniem ciągłości - do odnowienia i nadania nowej dynamiki stosunkom 
między Unią Europejską a jej partnerami śródziemnomorskimi;

2. podkreśla, że należy zachować spójność instytucji i unikać wszelkiego powielania 
struktur oraz że Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego UnMS 
musi wpisywać się w ramy instytucjonalne Unii; uważa, że utworzenie autonomicznej 
struktury instytucjonalnej może jedynie zaszkodzić skuteczności procesu;

3. popiera zasadę współprzewodnictwa oraz, przyjmując hipotezę zakładającą, że traktat 
lizboński wejdzie w życie, uważa, że współprzewodnictwo musi być spójne z ramami 
instytucjonalnymi, które wynikną z przyjęcia traktatu;

4. nalega na konieczność przyznania Eurośródziemnomorskiemu Zgromadzeniu 
Parlamentarnemu (APEM) większej roli w omawianym procesie i wspiera prezydium 
APEM, które w deklaracji z dnia 12 lipca 2008 r. wnioskowało, aby zgromadzenie to, 
posiadające prawowity wymiar parlamentarny, stało się integralną częścią ram 
instytucjonalnych Procesu barcelońskiego: Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego;

5. popiera wnioski sformułowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który 
w swoim przemówieniu na szczycie w Paryżu w dniu 13 lipca 2008 r. opowiedział się za 
przyznaniem APEM „prawa do przedstawiania propozycji, do pełnienia demokratycznej 
kontroli oraz do nadzorowania i regularnego oceniania stanu zaawansowania projektów”;

6. nalega, aby Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne zostało ściśle 
zaangażowane w przygotowywanie odbywających się co dwa lata szczytów szefów 
państw oraz dorocznych posiedzeń ministrów spraw zagranicznych krajów, które 
przystąpiły do Procesu barcelońskiego: Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego;

7. uważa, że konieczne jest wzmocnienie Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego jako parlamentarnego aspektu Procesu barcelońskiego: Unii na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego; jest zdania, że: 
 zgromadzenie powinno zbierać się co najmniej dwa razy w roku; 
 wszyscy członkowie zgromadzenia powinni mieć możliwość zorganizowania się 

w grupach ukonstytuowanych zgodnie z przynależnością polityczną (ponad obecnie 
istniejącym podziałem: parlamenty partnerów śródziemnomorskich-Parlament 
Europejski-parlamenty państw członkowskich), co pozwoli na lepszą integrację 
i większą skuteczność; 

 zgromadzenie musi posiadać dokładniejsze zasady działania i wzmocniony stały 
sekretariat; 

 opinia konsultacyjna zgromadzenia na temat głównych zagadnień i projektów 
dotyczących Procesu barcelońskiego powinna stać się obowiązkowa; 



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

PL

 Rada i Komisja muszą zostać zaangażowane w prace zgromadzenia i być obecne 
w ich trakcie;

8. uważa, że sekretariat Procesu barcelońskiego musi zostać włączony do służb Komisji 
Europejskiej, a jego siedziba wybrana z uwzględnieniem osiągnięć procesu 
barcelońskiego oraz funkcjonalnych i operacyjnych kryteriów skuteczności, a także 
w poszanowaniu wartości demokratycznych i zdolności finansowych kraju 
przyjmującego; 

9. uważa, że sekretariatowi Procesu barcelońskiego powinny zostać powierzone zadania 
związane ze sporządzaniem i zarządzaniem projektami oraz z koordynacją procesu;

10. wnioskuje, aby opracowanie schematu instytucjonalnego Procesu barcelońskiego: Unii na 
rzecz Regionu Morza Śródziemnego stało się przedmiotem szerokich konsultacji 
i pogłębionego dialogu, łączących wszystkie podmioty zaangażowane w ten proces, tak 
aby schemat opierał się na szerokim konsensusie i uwzględniał wszystkie opinie.
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