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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

intézményközi együttműködésre szólít fel a meglévő uniós jogszabályok egyszerűsítése, 

valamint a túlszabályozás és a polgárok, a közigazgatások és a vállalkozások 

adminisztratív terheinek elkerülése céljából; mivel a Parlament hangsúlyozza, hogy a 

nemzetközi kereskedelmi megállapodások tekintetében e célkitűzések nem 

eredményezhetik a környezet, a közegészség, a munkavállalók egészsége, a biztonság, a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkaügyi normái vagy a fogyasztói jogok 

védelmének a fellazulását; 

B. mivel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a szabályozási együttműködés 

kulcsfontosságú eszköznek bizonyult a kereskedelmi partnerek közötti szabályozási 

párbeszéd és koherencia felé vezető úton; mivel a Bizottságnak e folyamat során 

továbbra is tiszteletben kell tartania az összes érdekelt fél számára tisztességes és 

egyenlő versenyfeltételek biztosításának elvét, valamint a döntéshozatal során 

garantálnia kell a lehető legnagyobb átláthatóságot; 

C. mivel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás már 

kézzelfogható eredményeket hozott bizonyos prioritásokkal kapcsolatban, és mivel az 

intézményközi megállapodás (40) bekezdése az együttműködést és az információcserét 

szolgáló gyakorlati intézkedések javításáról szóló tárgyalásokra vonatkozó vállalást 

tartalmaz; 

1. létfontosságúnak véli annak a régóta fennálló gyakorlatnak a tiszteletben tartását, mely 

szerint a politikai szempontból fontos megállapodások kereskedelemre és 

beruházásokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása előtt bevárják a Parlament 

egyetértését, aminek betartása mellett 2014. szeptember 29-i meghallgatása során 

Malmström biztos is elkötelezte magát; felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKSZ-t, 

hogy ezt a gyakorlatot terjesszék ki minden nemzetközi megállapodásra; 

2. felhívja a többi intézményt a Szerződések és a rendelkezések betartására, valamint a 

vonatkozó ítélkezési gyakorlat követésére annak biztosítása érdekében, hogy a 

Parlament: 

a) haladéktalan, teljes körű és pontos tájékoztatást kapjon a nemzetközi 

megállapodások élettartamának egésze során, proaktív, rendszerezett és racionalizált 

módon, az EU tárgyalási pozíciójának veszélyeztetése nélkül, valamint kapjon 

elegendő időt nézeteinek kifejtésére minden szakaszban, és nézeteit lehetőség szerint 

vegyék figyelembe;  

b) kapjon pontos tájékoztatást a megállapodások végrehajtási szakaszáról és abba 

vonják be, továbbá különösen a megállapodások által létrehozott testületek döntései 

tekintetében tegyék lehetővé számára társjogalkotói jogainak teljes körű gyakorlását, 

ha e döntések hatással vannak az uniós jogszabályokra; 
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c) proaktív módon kapjon tájékoztatást a Bizottság olyan nemzetközi fórumokon 

képviselt álláspontjáról, mint például a WTO, az UNCTAD, az OECD, az UNDP, a 

FAO és az UNHRC;  

3. megjegyzi, hogy a Parlament kész arra, hogy ismét az Európai Unió Bíróságához (EUB) 

forduljon a Parlamentet megillető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, 

amennyiben a közeljövőben nem történik egyértelmű előrelépés a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (40) bekezdésével 

kapcsolatos tárgyalások során; 

4. megjegyzi, hogy minden intézménynek szem előtt kell tartania, hogy a jogalkotói 

felelősségük nem szűnik meg a nemzetközi megállapodások megkötésével; 

hangsúlyozza, hogy szoros figyelemmel kell kísérni a végrehajtást, és folyamatos 

erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a megállapodások elérjék céljaikat; 

felhívja az intézményeket, hogy terjesszék ki a bevált gyakorlatokat és az 

együttműködésen alapuló megközelítést a nemzetközi megállapodások végrehajtási és 

értékelési szakaszaira; 

5. üdvözli a Bizottság kereskedelemmel kapcsolatos kiemelt ügyekre vonatkozó 

munkaprogramját, bár az több tájékoztatást adhatna a nemzetközi kereskedelmi 

tárgyalások ütemezéséről; nagyobb átláthatóságra szólít fel a jogalkotási folyamatot 

illetően, például egy közös adatbázis használata révén; 

6. megjegyzi, hogy a hatásvizsgálatok, beleértve az emberi jogi helyzet elemzését is, 

fontos eszközként szolgálhatnak a kereskedelmi és beruházási megállapodások 

tárgyalása során, segítve a feleket emberi jogi kötelezettségeik teljesítésében, és 

emlékeztet a megállapodások, például a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya kötelező jellegére; 

7. üdvözli a hatásvizsgálatok szisztematikusabb megközelítését, bár az alkalmazott 

módszertan nem minden esetben optimális; felhívja a Bizottságot egy olyan 

eredményeken alapuló kereskedelempolitika követésére, amely csökkenti a 

vállalkozások adminisztratív és szabályozási terheit, ugyanakkor tiszteletben tartja az 

emberi jogi kötelezettségeket és vállalásokat, összhangban az ENSZ irányadó elveivel 

és a Bizottság iránymutatásaival; 

8. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az EU és 

tagállamai közötti hatáskörmegosztást a tárgyalási irányelvek elfogadása, a tárgyalások, 

az aláírandó és megkötendő szerződések jogalapja, valamint különösen a nemzetközi 

kereskedelmi megállapodások Tanács általi aláírása és megkötése tekintetében, a 

Bíróság 2017. május 16-i 2/15. sz. véleményéből következőknek megfelelően; 

9. üdvözli a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok 

alkalmazása terén elért javulást, azonban úgy véli, hogy további közelítésre van szükség 

a Parlament álláspontjának megfelelően; ösztönzi a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok intézményközi nyilvántartásának használatát és a szakértői üléseken való 

részvételt. 
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