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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) kibővítette az 
Unió kizárólagos hatásköreinek alkalmazási körét a közös kereskedelempolitika terén, 
amely most már nem csupán a kereskedelem valamennyi szempontjára, hanem a 
működőtőke-befektetésre is kiterjed; kiemeli, hogy a Parlament immáron teljes mértékben 
jogosult arra, hogy a Tanáccsal együtt határozzon a jogalkotásról, valamint a kereskedelmi 
és beruházási megállapodások elfogadásáról; 

2. megjegyzi, hogy az EUMSZ hatálybalépése óta a Parlament elkötelezett és 
felelősségteljes társjogalkotónak bizonyult, a Parlament és a Bizottság közös munkája 
pedig összességében kedvezően alakult, a gördülékeny kommunikáció és az 
együttműködő hozzáállás jegyében;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a jogszabályok és nemzetközi megállapodások 
mérlegelésekor az uniós intézmények a lojalitást szem előtt tartva, hatékony módon 
működjenek együtt saját hatáskörükön belül azzal a céllal, hogy előrevetítsék a 
kereskedelmi és gazdasági tendenciákat, meghatározzák a prioritásokat és az opciókat, 
közép- és hosszú távú stratégiákat dolgozzanak ki, meghatározzák a nemzetközi 
megállapodásokra vonatkozó megbízatásokat, elemezzék/kidolgozzák és elfogadják a 
különféle jogszabályokat, valamint nyomon kövessék a kereskedelmi és beruházási 
megállapodások végrehajtását, illetve a hosszú távú kezdeményezéseket a közös 
kereskedelempolitika terén; 

4. kiemeli a hatékony képességek kialakítására irányuló folyamat fenntartásának fontosságát 
– beleértve a szükséges személyzet és a pénzügyi források hozzárendelését – a 
kereskedelem és a beruházás területére vonatkozó politikai célkitűzések tevékeny 
meghatározása és teljesítése érdekében a jogbiztonság, az Unió hatékony külső fellépései, 
valamint a Szerződésekben rögzített elvek és célkitűzések tiszteletben tartásának
szavatolása mellett; 

5. nagy jelentőséget tulajdonít az emberi jogi záradékok nemzetközi megállapodásokba, 
valamint a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek kereskedelmi és beruházási 
megállapodásokba történő belefoglalásának, és elégedettséggel nyugtázza az alapvető 
feltételekre vonatkozó ütemtervek elfogadásával kapcsolatos parlamenti 
kezdeményezéseket; emlékezteti a Bizottságot arra, hogy figyelembe kell venni a 
Parlament nézeteit és állásfoglalásait, és visszajelzéseket kell adni arra vonatkozóan, hogy 
azokat miként foglalták bele a nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalásokba és a 
jogszabálytervezetekbe; reményének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az uniós 
befektetési politika fejlesztéséhez szükséges eszközök a kellő időben működőképesek 
lesznek;

6. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a jól időzített, pontos, átfogó és pártatlan információk 
folyamatos áramlását, lehetővé téve olyan kiváló minőségű elemzés elkészítését, amelyre 
szükség van a parlamenti döntéshozók hatásköreinek és szerepvállalásának 
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megerősítéséhez, ami fokozottabb intézményközi szinergiát eredményez a közös 
kereskedelempolitika terén, miközben biztosítani kell, hogy a Parlament minden egyes 
szakaszban teljes körű és pontos tájékoztatásban részesüljön, többek között az Unió által 
tárgyalt szövegekhez megfelelő eljárások és feltételek mellett történő hozzáférés révén, és 
a Bizottságnak proaktívan kell fellépnie és minden tőle telhetőt meg kell tennie ezen 
információáramlás biztosítása érdekében; hangsúlyozza továbbá a Parlament 
tájékoztatásának fontosságát az intézmények közötti esetleges félreértésekhez vezető 
nemkívánatos helyzetek elkerülése érdekében, és e tekintetben üdvözli a Bizottság által 
számos témában rendszeresen megtartott technikai jellegű tájékoztatókat; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a vonatkozó információk több esetben is alternatív csatornákon, nem pedig 
a Bizottságon keresztül jutottak el a Parlamenthez; 

7. újfent megismétli annak szükségességét, hogy az intézmények közösen dolgozzanak a 
Szerződések, a másodlagos jogi aktusok és a keretmegállapodás végrehajtásán1, illetve 
hogy a Bizottság mindvégig függetlenül és átlátható módon végezze munkáját a közös 
kereskedelempolitika területét érintő jogszabályok előkészítése, elfogadása és 
végrehajtása során, és úgy véli, hogy szerepe a folyamat egészében kulcsfontosságú;

8. felkéri a Bizottságot, hogy a Parlamenttel közösen építő jelleggel tekintsék át a hatályos 
keretmegállapodást és annak végrehajtását, különös figyelmet fordítva a nemzetközi 
megállapodások megtárgyalására, elfogadására és végrehajtására; 

9. sürgeti az intézményeket, hogy folytassanak szoros együttműködést a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok vonatkozásában; tisztában van azzal, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rugalmas és hatékony eszközként szolgálhatnak, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani a Parlament 
előjogait és kötelezettségeit, többek között az alap-jogiaktus betartásával, valamint a 
Parlament időben történő és kimerítő tájékoztatásával, hogy levetővé váljon a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok felett gyakorolt megfelelő ellenőrzés; ebben az 
összefüggésben rámutat arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megfelelő 
tájékoztatás nélküli, vagy az idő szorításában történő elfogadása gyengítheti a Parlament 
ellenőrzését; másrészről azonban üdvözli a Parlament szakértői találkozókon való 
részvételét, amint arról a keretmegállapodás is rendelkezik, biztosítandó, hogy a jogalkotó 
jogi minősítéssel kapcsolatos esetleges technikai kifogásainak elkerülése érdekében a 
Bizottság által elfogadott valamennyi jogszabálytervezet megfelelő formájú legyen; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a végrehajtási aktusokat jogi szempontból indokolt esetekre 
korlátozzák, és azokat ne a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alternatíváiként 
alkalmazzák; reméli, hogy a jövőben a kereskedelem területén történő jogalkotásban 
bekövetkező késedelem nem lesz olyan huzamos, mint a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok/végrehajtási aktusok új rendszerének esetében; 

10. figyelmeztet rá, hogy nem szabad kikerülni a Parlament jogalkotáshoz való jogát olyan 
rendelkezések beillesztésével a tanácsi jogi aktusokra irányuló javaslatokba, amelyeket 
rendes jogalkotási eljárásnak kellene alávetni, továbbá pusztán bizottsági iránymutatások 
vagy nem alkalmazandó végrehajtási aktusok vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felhasználásával, vagy a közös kereskedelempolitika, illetve a nemzetközi kereskedelmi és 
befektetési megállapodások végrehajtásához szükséges jogszabályokra irányuló javaslatok 

                                               
1 HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
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előterjesztésének elmulasztásával;

11. a nemzetközi megállapodásokat illetően emlékeztet a Parlament azzal kapcsolatos 
előjogára, hogy felkérje a Tanácsot, mindaddig ne engedélyezze a tárgyalások 
megnyitását, amíg a Parlament nem ismertette a javasolt tárgyalási meghatalmazásra 
vonatkozó álláspontját, és úgy véli, hogy fontolóra kell venni egy Tanáccsal kötendő 
keretmegállapodás lehetőségét; emlékezteti a Bizottságot arra, hogy – azoktól az esetektől 
eltekintve, amikor a Parlament erre kifejezetten engedélyt ad – tartózkodni kell a 
kereskedelmi megállapodások átmeneti alkalmazásától még mielőtt a Parlament 
hozzájárulását adta volna azok megkötéséhez, annak érdekében, hogy teljes mértékben 
tiszteletben tartsák a lojalitás jegyében megvalósuló együttműködés elvét, és elkerüljék a 
jogbizonytalanságot; úgy véli, hogy a Parlamentnek el kellene fogadnia a nemzetközi 
megállapodások végrehajtásának, valamint a bennük foglalt kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követéséhez szükséges intézkedéseket;

12. úgy véli, hogy – tekintettel mindkét fél érdekeire a vegyes megállapodásokat és a 
végrehajtó hatalom feletti ellenőrzést érintő információcsere és a bevált gyakorlatok 
cseréje terén – komolyan fontolóra kell venni a nemzeti parlamentek és a nemzeti 
szakértők fokozottabb bevonását a Parlament munkájába.
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