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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatára, és különösen a 

C-350/12. sz. ügyre1, valamint a 2/13. sz.2 és az 1/09 sz. véleményre3, 

A. mivel a Lisszaboni Szerződés a közös kereskedelempolitika hatályát kiterjeszti a 

közvetlen külföldi befektetésekre, továbbá mivel jelentősen bővíti a Parlament jogkörét 

a nemzetközi kereskedelmi megállapodások területén a rendszeres tájékoztatáshoz való 

jogának megerősítése révén és azáltal, hogy a tárgyalások végén a Parlament 

egyetértésének megkövetelésével növeli döntéshozatali hatáskörét, ezzel közvetlen 

képviseletet biztosítva a polgároknak a nemzetközi kereskedelmi szerződések 

elfogadása során; 

B. mivel 2/13. sz. véleményében az EUB rögzítette, hogy az Unió hatásköre a nemzetközi 

kapcsolatok terén, valamint a nemzetközi megállapodások megkötésére vonatkozó joga 

szükségszerűen kiterjed arra is, hogy önmagát olyan bíróság határozatainak vesse alá, 

amelyet ilyen megállapodások alapján hoznak létre vagy jelölnek ki az utóbbiak 

rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása érdekében; mivel a Bíróság ugyanakkor 

azt is pontosította, hogy a nemzetközi megállapodásoknak csak akkor lehet kihatása a 

Bíróság hatáskörére, ha az e hatáskör jellegének megőrzésére vonatkozó alapvető 

feltételek teljesülnek, és ebből kifolyólag az uniós jogrend autonómiája nem sérül; 

1. a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló jelenlegi 

tárgyalásokkal összefüggésben a következő ajánlásokat intézi a Bizottsághoz: 

d) a szabályokat illetően: 

i. értékelje a TTIP hallgatólagos következményeit a szakpolitikai koherencia, nevezetesen 

az Unió külső tevékenységének különböző területei, illetve az ezek és az egyéb 

szakpolitikái közötti összhang biztosítása érdekében; 

ii. pontosan határozza meg a Szabályozási Együttműködési Tanács szerepét és hatáskörét, 

valamint megállapításainak jogi minőségét, figyelembe véve azt, hogy a szabályozási 

együttműködésnek tiszteletben kell tartania az EU jelenlegi alkotmányos és intézményi 

kereteit, valamint az európai, nemzeti és helyi hatóságoknak a saját politikáik – 

különösen a szociális és környezetvédelmi politikák – jogszabályba foglalásával 

kapcsolatos hatásköreit, továbbá azt, hogy ajánlásainak közvetlen alkalmazása a 

megfelelő uniós szervekre a Szerződésekben meghatározott jogalkotási eljárások 

                                                 
1 A C-350/12. sz., az Európai Unió Tanácsa kontra Sophie in’t Veld ügy. 
2 A Bíróság 2/13. sz. véleménye, Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 

szóló európai egyezményhez történő csatlakozása – Az említett tervezetnek az EU- és az EUM-Szerződéssel 

való összeegyeztethetősége. 
3 A Bíróság 1/09. sz. véleménye, Megállapodástervezet – A szabadalmi jogviták rendezésére szolgáló egységes 

rendszer létrehozása – Európai és közösségi szabadalmi bíróság – Az említett tervezet Szerződésekkel való 

összeegyeztethetősége. 
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megsértését jelentené, és ezért veszélyeztetné a demokratikus folyamatot és az európai 

közérdeket; 

iii. biztosítsa, hogy az európai jogi keretrendszeren belül ne lazítsák az előírásokat; 

iv. mivel a TTIP a várakozások szerint „élő megállapodás” lesz, amely a jövőben további 

ágazati mellékletekkel egészülhet ki, gondoskodjon arról, hogy ez a mechanizmus 

garantálja a parlamenti felügyelet lehetőségét, biztosítva a Parlament és az USA 

Kongresszusa számára a folyamatos tájékoztatást és azt, hogy a jogalkotáshoz fűződő 

parlamenti jogok tiszteletben tartásával lehetőségük legyen a TTIP által előirányzott 

jogalkotási párbeszéd kezdeményezésére, alakítására és ellenőrzésére; 

v. úgy véli, hogy az Unió igen magas szintű védelmi intézkedései és előírásai, amelyeket 

demokratikus folyamat révén fogadtak el, olyan eredmények, amelyek érdemesek a 

lehető legmagasabb szintű védelemre, és követeli, hogy az Unióban és tagállamaiban 

meglévő – például termékbiztonsági, egészségügyi, szociális szférára vonatkozó, 

környezetvédelmi, klíma-, élelmiszer- és állatvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi és 

adatvédelmi – jogi előírásokat semmilyen formában se lazítsák; 

vi. ne hagyja jóvá a beruházó és az állam közötti vitarendezési mechanizmusnak a TTIP-be 

való belefoglalását, tekintettel az Unió és az Egyesült Államok fejlett jogrendszerére, 

valamint arra, hogy a beruházási jogviták rendezésére a legalkalmasabb eszköz egy 

államok közötti vitarendezési rendszer és a nemzeti bíróságok igénybevétele; 

vii. figyelemmel arra, hogy az USA és az EU joghatóságán belül nem áll fenn a bírói kar 

politikai befolyásolásának vagy a külföldi befektetőkkel szemben az igazságszolgáltatás 

megtagadásának veszélye, egy magán választottbíróságokon alapuló beruházó és állam 

közötti vitarendezés veszélyeztetheti az Európai Unió és a tagállamok nemzeti, 

regionális és helyi hatóságainak a közérdeknek megfelelő szabályozáshoz való jogát, 

különösen a szociális és környezetvédelmi politika tekintetében, és ezért nem tartaná 

tiszteletben az EU alkotmányos kereteit; javasoljon állandó megoldást a beruházó és 

állam közötti vitarendezésre, amelynek keretében az esetleges ügyeket hivatásos bírók 

nyilvános tárgyalás keretében átlátható módon bírálják el, és amely után legalább egy 

alkalommal fellebbezést lehet előterjeszteni; 

e) az átláthatóságot, a civil társadalmi részvételt és a nyilvánosság tájékoztatását illetően: 

iii. míg egy ilyen nagy gazdasági és politikai jelentőségű kereskedelmi megállapodásra 

vonatkozó tárgyalások hatékonysága érdekében a titkosság bizonyos mértékben 

szükséges, folytassa a TTIP-tárgyalások átláthatóbbá és a nyilvánosság számára 

hozzáférhetőbbé tételére irányuló erőfeszítéseit, többek között azáltal, hogy 

nyilvánosságra hoz minden olyan uniós tárgyalási szöveget, amelyet a Bizottság a 

tagállamokkal és a Parlamenttel már megosztott, mivel az európai intézményeknek élen 

kell járniuk az átláthatóság előmozdítása terén; 

iv. haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet az eljárás valamennyi 

lépéséről, az EUB C-358/11. sz. ügyben hozott ítéletének megfelelően; biztosítson 

hozzáférést valamennyi európai parlamenti képviselő számára az összes korlátozott 

hozzáférésű dokumentumhoz, és vegye fel az egységes szerkezetbe foglalt szövegeket 
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azon dokumentumok jegyzékébe, amelyekbe az európai parlamenti képviselők 

betekinthetnek; 

v. hajtsa végre az európai ombudsman 2015. január 6-i ajánlásait a tárgyalási folyamat 

legitimitásának és átláthatóságának további növelése érdekében azáltal, hogy honlapján 

teljes mértékben, tevékenyen és mindenre kiterjedően megfelel a dokumentumokhoz 

való nyilvános hozzáférés szabályainak az EU valamennyi hivatalos nyelvén, továbbá 

hogy kiegyensúlyozott és átlátható nyilvános részvételt biztosít a tagállamok 

parlamentjei számára; 

vi. felszólítja ezért a Bizottságot, hogy támogassa és folytassa a tárgyalásokat a Tanáccsal a 

dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet 

módosítása előtti akadályok elhárítása érdekében; 

vii. vizsgálja meg egy vegyes típusú megállapodás jogi következményeit; teljes mértékben 

vonja be a nemzeti parlamenteket a TTIP részleteiről folytatott vitába, és rendszeresen 

tájékoztassa őket a tárgyalások állásáról, figyelembe véve visszajelzéseiket, különösen 

mivel a megállapodás végül valószínűleg „vegyes típusú” megállapodás lesz, amely így 

nemzeti szinten is ratifikálandó; 

viii. késedelem nélkül hozzon létre egy valamennyi európai intézmény által használandó 

kötelező átláthatósági nyilvántartást a TTIP-tárgyalásokkal kapcsolatos 

lobbitevékenységek teljes áttekinthetőségének biztosítása érdekében. 
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