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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. vztraja, da je treba izkušnje, pridobljene v okviru barcelonskega procesa, uporabiti za 
trajno obnovitev in zagotovitev novega zagona v odnosih med Evropsko unijo in 
sredozemskimi partnerji;

2. poudarja, da je treba ohraniti skladnost institucij in preprečiti kakršno koli podvajanje 
struktur ter da mora Barcelonski proces: Unija za Sredozemlje (BP: UzS) potekati v 
institucionalnem okviru Unije; ocenjuje, da bi oblikovanje samostojne institucionalne 
strukture lahko učinkovitosti procesa samo škodovalo;

3. podpira načelo sopredsedovanja in na podlagi domneve, da bo Lizbonska pogodba začela 
veljati, meni, da mora biti to načelo skladno z institucionalnim okvirom, ki bo izhajal iz 
navedene pogodbe;

4. vztraja, da je treba Evro-sredozemski parlamentarni skupščini (ESPS) dodeliti 
pomembnejšo vlogo v procesu, in podpira predsedstvo ESPS, ki je v izjavi z dne 
12. julija 2008 predlagalo, naj ta skupščina kot zakonita parlamentarna razsežnost postane 
sestavni del institucionalnega okvira BP: UzS;

5. podpira zahteve, ki jih je predstavil predsednik Evropskega parlamenta v govoru 
13. julija 2008 na vrhu v Parizu, ko je predlagal, naj se ESPS dodeli „pravica do 
predlaganja predlogov, izvajanja demokratičnega nadzora ter rednega nadzora in ocene 
napredovanja projektov“;

6. vztraja, da mora ESPS tesno sodelovati pri pripravi vrhov voditeljev držav, ki potekajo 
vsaki dve leti, in letnih srečanjih ministrov za zunanje zadeve držav članic BP: UzS;

7. ocenjuje, da je nujno potrebna krepitev ESPS kot parlamentarnega dela BP: UzS in da: 
 se mora ESPS sestajati vsaj dvakrat letno; 
 se bodo lahko vsi člani ESPS organizirali v skupine po načelu političnih strank (s 

čimer bi presegli trenutno delitev na parlamente sredozemskih partnerjev, Evropski 
parlament in parlamente držav članic), kar bo omogočilo boljše vključevanje in večjo 
učinkovitost; 

 je treba ESPS zagotoviti natančnejši pravilnik delovanja in okrepljen stalni sekretariat; 
 mora postati posvetovalno mnenje ESPS o glavnih točkah projektov glede BP: UzS 

obvezno; 
 je treba v delo ESPS vključiti tudi Svet in Komisijo;

8. ocenjuje, da je treba sekretariat BP: UzS vključiti v službe Evropske komisije ter sedež 
zanj izbrati glede na dosežke barcelonskega procesa, merila funkcionalne in operativne 
učinkovitosti, spoštovanje demokratičnih vrednot v državi gostiteljici in finančno 
sposobnost te države; 

9. meni, da je treba sekretariatu BP: UzS zaupati naloge izdelave in vodenja projektov ter 
usklajevanja procesa;
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10. zahteva, naj se pri izdelavi institucionalnega načrta BP:UzS izvede temeljito 
posvetovanje in naj o tem steče poglobljen dialog, v katerem naj sodelujejo vse strani, 
vpletene v proces, da bo zadevni načrt temeljil na širokem soglasju in bodo v njem 
upoštevane vse občutljive točke.
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