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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. insistă ca experiența dobândită în cadrul Procesului de la Barcelona să fie utilizată pentru 
a reînnoi și redinamiza, în continuare, relațiile dintre UE și partenerii săi mediteraneeni;

2. subliniază că este indicat să se păstreze coerența instituțiilor și să se evite orice duplicație 
a structurilor și că Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana (PB: UpM) 
trebuie să se înscrie în cadrul instituțional al Uniunii; consideră că crearea unei structuri 
instituționale autonome nu poate decât să dăuneze eficacității procesului;

3. susține principiul unei co-președinții și, în eventualitatea că Tratatul de la Lisabona va 
intra în vigoare, consideră că aceasta trebuie să fie coerentă cu cadrul instituțional care va 
rezulta;

4. insistă asupra necesității de a se acorda Adunării parlamentare euro-mediteraneene 
(APEM) un rol mai important în acest proces și își exprimă sprijinul pentru biroul APEM 
care, în declarația sa din 12 iulie 2008, a solicitat ca aceasta din urmă, ca dimensiune 
parlamentară legitimă, să devină parte integrantă din cadrul instituțional al PB: UpM;

5. sprijină solicitările președintelui Parlamentului European care, în discursul său de la 
reuniunea la nivel înalt din 13 iulie 2008, de la Paris, a susținut necesitatea de a se acorda 
APEM „dreptul de a face propuneri, de a exercita controlul democratic și de a 
supraveghea și evalua în mod regulat derularea programelor”;

6. insistă ca APEM să fie implicată îndeaproape în pregătirea întâlnirilor la vârf bienale ale 
șefilor de stat, și a reuniunilor anuale ale miniștrilor afacerilor externe ale țărilor membre 
ale  PB: UpM;

7. consideră indispensabilă consolidarea APEM în rolul de componentă parlamentară a PB:
UpM; consideră 
 că APEM trebuie să se reunească cel puțin de două ori pe an; 
 că toți membrii APEM se pot organiza în grupuri constituite în funcție de familiile 

politice (pe lângă împărțirea actuală - parlamentele partenerilor mediteraneeni-
Parlamentul European-parlamentele statelor membre), ceea ce va permite o mai bună 
integrare și va aduce un plus de eficacitate; 

 că APEM trebuie să dispună de reguli de funcționare mai precise și de un secretariat 
permanent consolidat; 

 că avizul consultativ al APEM privind principalele puncte și proiecte referitoare la 
PB: UpM trebuie să devină obligatoriu; 

 că Consiliul și Comisia trebuie să se asocieze la și să se implice în activitățile APEM;
8. consideră că secretariatul PB: UpM trebuie să fie integrat în serviciile Comisiei 

Europene, că sediul său trebuie să fie ales ținând cont de acquis-ul procesului de la 
Barcelona, de criterii de eficacitate funcționali și operaționali, precum și de respectul 
pentru valorile democratice și capacitatea financiară a țării gazdă; 
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9. consideră că secretariatului PB: UpM trebuie să i se încredințeze sarcina elaborării și 
administrării de proiecte, precum și a coordonării procesului;

10. solicită ca elaborarea unei scheme instituționale a PB: UpM să facă obiectul unei ample 
consultări și al unui larg dialog care să întrunească pe toți actorii implicați în acest proces, 
pentru a fi bazat pe un consens larg și a ține seama de  sensibilitățile tuturor.
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