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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet insisterar på att den erfarenhet som vunnits inom ramen för 
Barcelonaprocessen utnyttjas för att med bevarad kontinuitet förnya och blåsa nytt liv i 
förbindelserna mellan Europeiska unionen och dess partnerländer i Medelhavsområdet.

2. Institutionerna bör behålla en sammanhållen linje och undvika all dubblering av 
strukturer, och ”Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet” bör ingå i 
EU:s institutionella ram. Europaparlamentet anser att en självständig institutionell struktur 
bara skulle skada processens effektivitet.

3. Europaparlamentet stöder principen om ett delat ordförandeskap och menar att detta, 
under förutsättning att Lissabonfördraget kommer att träda i kraft, bör inordnas med den 
sammanhörande institutionella ramen.

4. Det är nödvändigt att ge den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet 
en större roll i processen, och Europaparlamentet stöder församlingens presidium i dess 
förklaring av den 12 juli 2008, där den begärde att den parlamentariska församlingen, i 
egenskap av legitim parlamentarisk dimension, blir en del av den institutionella ramen för 
Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet.

5. Europaparlamentet stöder kraven från sin talman, som i sitt anförande vid toppmötet i 
Paris den 13 juli 2008 pläderade för att den parlamentariska församlingen för 
Europa-Medelhavsområdet ska ges ”rätten att lägga fram förslag, utöva demokratisk 
kontroll samt övervaka och utvärdera utvecklingen av projekten”.

6. Europaparlamentet insisterar på att den parlamentariska församlingen för 
Europa-Medelhavsområdet ska vara nära knuten till förberedelserna inför toppmötena 
mellan stats- och regeringscheferna vartannat år, liksom till de årliga mötena mellan 
utrikesministrarna från de länder som deltar i Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet.

7. Förstärkningen av den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet är 
oundgänglig som den parlamentariska delen av Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet. Europaparlamentet anser att

– den parlamentariska församlingen bör sammanträda minst två gånger om året,
– alla ledamöter i den parlamentariska församlingen bör kunna organisera sig i grupper 

efter politisk tillhörighet (vid sidan av den aktuella uppdelningen mellan parlament 
från partnerländer i Medelhavsområdet/Europaparlamentet/parlament från 
medlemsstaterna), något som skulle gynna integreringen och effektiviteten,

– den parlamentariska församlingen bör få mer precisa regler för verksamheten, och det 
ständiga sekretariatet bör stärkas,
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– den parlamentariska församlingens rådgivande yttrande om de viktigaste punkterna 
och projekten angående Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet bör bli 
obligatoriskt,

– rådet och kommissionen bör knytas till den parlamentariska församlingens arbete och 
vara närvarande i detta.

8. Europaparlamentet anser att sekretariatet för Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet bör integreras i Europeiska kommissionens tjänster och att dess säte 
bör väljas med hänsyn till processens utveckling, utifrån funktionella och operativa 
effektivitetskriterier samt med respekt för demokratiska värderingar och värdlandets 
ekonomiska kapacitet.

9. Europaparlamentet menar att sekretariatet för Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet bör få i uppgift att utveckla och leda projekt samt att samordna 
processen.

10. Europaparlamentet begär att utarbetandet av den institutionella ramen för 
Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet blir föremål för ett brett samråd och 
en djupgående dialog med samtliga de aktörer som berörs av processen, så att denna ram 
grundar sig på ett omfattande samförstånd och hänsyn tas till alla synpunkter.
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