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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. trvá na tom, aby sa skúsenosti získané v rámci Barcelonského procesu využili na obnovu 
a oživenie vzťahov medzi Európskou úniou a jej stredomorskými partnermi;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať súdržnosť inštitúcií a predísť akémukoľvek 
zdvojnásobeniu štruktúr a že Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie musia byť 
začlenené do inštitucionálneho rámca Únie; domnieva sa, že vytvorenie samostatnej 
inštitucionálnej štruktúry by len narušilo efektívnosť procesu;

3. podporuje zásadu spoločného predsedníctva za predpokladu, že Lisabonská zmluva 
vstúpi do platnosti, domnieva sa, že táto zmluva by mala byť v súlade s inštitucionálnym 
rámcom, ktorý z nej vyplynie;

4. trvá na posilnení úlohy Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia v procese 
a podporuje predsedníctvo Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, ktoré 
vo svojom vyhlásení z 12. júla 2008 požiadalo, aby sa vzhľadom na svoj legitímny 
parlamentný rozmer stalo neoddeliteľnou súčasťou inštitucionálneho rámca 
Barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie;

5. podporuje žiadosť predsedu Európskeho parlamentu, ktorý vo svojom prejave na samite 
v Paríži dňa 13. júla 2008 obhajoval názor, aby sa Euro-stredomorskému parlamentnému 
zhromaždeniu udelilo „právo predkladať návrhy, vykonávať demokratickú kontrolu, 
dohliadať nad projektmi a pravidelne hodnotiť dosiahnutý pokrok projektov“;

6. trvá na tom, aby sa Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie podieľalo 
na organizovaní samitu hláv štátov raz za dva roky a príprave každoročných schôdzí 
ministrov zahraničných vecí členských krajín Barcelonského procesu: Únie 
pre Stredozemie;

7. považuje za nevyhnutné posilniť Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie ako 
parlamentný prvok Barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie; zastáva názor, že
 schôdza Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia sa musí konať najmenej 

dvakrát za rok;
 všetci členovia Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia budú mať 

možnosť organizovať sa v skupinách podľa politickej príslušnosti (na rozdiel 
od súčasného rozdelenia na parlamenty stredomorských krajín – Európsky parlament 
– parlamenty členských štátov), čím by sa prispelo k lepšej integrácii a zvýšeniu 
efektívnosti;

 Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie musí mať k dispozícii presnejšie 
pravidlá fungovania a posilnený stály sekretariát;

 poradné stanovisko Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia v hlavných 
otázkach a projektoch súvisiacich s Barcelonským procesom: Úniou pre Stredozemie 
by malo byť povinné;

 Rada a Komisia sa musia zúčastňovať na prácach Euro-stredomorského 
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parlamentného zhromaždenia;

8. domnieva sa, že sekretariát Barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie musí byť 
začlenený do útvarov Európskej komisie a že jeho sídlo sa musí vybrať na základe 
skúseností získaných v rámci Barcelonského procesu, operačných a funkčných kritérií 
účinnosti, ako aj zohľadnenia demokratických hodnôt a finančnej spôsobilosti 
hostiteľskej krajiny;

9. domnieva sa, že sekretariátu Barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie sa musí 
zveriť vypracovanie a riadenie projektov, ako aj koordinácia procesu;

10. žiada, aby vypracovanie inštitucionálnej schémy Barcelonského procesu: Únie pre 
Stredozemie bolo predmetom rozsiahlej diskusie a intenzívneho dialógu medzi všetkými 
aktérmi procesu s cieľom dosiahnutia širokého konsenzu a zohľadnenia všetkých 
citlivých stránok;
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