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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Insiste em que a experiência adquirida no âmbito do Processo de Barcelona seja utilizada 
para renovar e revitalizar, na continuidade, as relações entre a UE e os seus parceiros 
mediterrânicos;

2. Salienta a necessidade de preservar a coerência das instituições e de evitar a duplicação de 
estruturas e de que o Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo (PB:UpM) se 
inscreva no quadro institucional da União; considera que a criação de uma estrutura 
institucional autónoma poderá comprometer a eficácia do processo;

3. Apoia o princípio da co-presidência e, baseando-se na hipótese de que o Tratado de 
Lisboa entrará em vigor, considera que esta tem de ser coerente com o quadro 
institucional daí decorrente;

4. Salienta a necessidade de conferir à Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica (APEM) 
um maior papel neste processo e apoia a Mesa da APEM, que, na sua declaração de 12 de 
Julho de 2008, solicitou que esta, enquanto entidade parlamentar legítima, se torne parte 
integrante do quadro institucional do PB:UpM;

5. Apoia os pedidos formulados pelo Presidente do Parlamento, que, no seu discurso 
pronunciado na Cimeira de Paris de 13 de Julho de 2008, solicitou que fosse conferido à
APEM o direito de apresentar propostas, de exercer um controlo democrático e de 
acompanhar e avaliar regularmente o andamento dos projectos;

6. Insiste em que a APEM seja estreitamente associada à preparação das Cimeiras bianuais
de Chefes de Estado e às reuniões anuais dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 
países membros do PB:UpM;

7. Considera indispensável o reforço da APEM como vertente parlamentar do PB:UpM; 
entende

– que a APEM deve reunir pelo menos duas vezes por ano;

– que os membros da APEM poderiam organizar-se em grupos constituídos em função 
das famílias políticas (para além da divisão actualmente existente entre Parlamentos 
dos parceiros mediterrânicos, Parlamento Europeu e Parlamentos dos 
Estados-Membros), o que permitiria uma melhor integração e maior eficácia;

– que a APEM deve dispor de regras operacionais mais precisas e de um secretariado 
permanente reforçado;

– que o parecer consultivo da APEM sobre as principais questões e projectos 
respeitantes ao PB:UpM deve ser obrigatório;
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– que o Conselho e a Comissão devem ser associados aos trabalhos da APEM;

8. Considera que o Secretariado do PB:UpM deve ser integrado nos serviços da Comissão 
Europeia, que a sua sede deve ser escolhida em função do acervo do Processo de 
Barcelona, de critérios de eficácia operacional e funcional e do respeito dos valores 
democráticos e da capacidade financeira do país de acolhimento;

9. Considera que devem ser confiadas ao Secretariado do PB:UpM tarefas de 
desenvolvimento e gestão dos projectos, bem como de coordenação do processo;

10. Solicita que a elaboração do quadro institucional do PB:UpM seja submetida a uma ampla 
consulta e a um diálogo que reúna todos os intervenientes no processo, para que se baseie
num amplo consenso e tome em consideração todas as sensibilidades.
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