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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) išplėsta 
Sąjungos išimtinė kompetencija bendros prekybos politikos (BPP) srityje, kuri šiuo metu 
apima ne tik visus prekybos aspektus, bet ir tiesiogines užsienio investicijas; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Parlamentas dabar turi visus įgaliojimus kartu su Taryba priimti 
teisėkūros sprendimus ir tvirtinti prekybos ir investicijų susitarimus; pažymi, kad po 
SESV įsigaliojimo Parlamentas įrodė esąs pareiginga ir atsakinga teisėkūros institucija, o 
Parlamento ir Komisijos sąveika iš esmės buvo gana teigiama ir grindžiama sklandžiu 
bendravimu ir bendradarbiavimo požiūriu;

2. atkreipia dėmesį į lojalų ir veiksmingą ES institucijų bendradarbiavimą, pagrįstą 
atitinkamomis jų kompetencijomis, svarstant teisės aktus ir tarptautinius susitarimus, 
kuriais siekiama numatyti prekybos ir ekonomikos tendencijas, nustatyti prioritetus ir 
galimybes, nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikes strategijas, nustatyti tarptautinių 
susitarimų įgaliojimus, analizuoti ir (arba) rengti ir priimti teisės aktus ir stebėti ilgalaikes 
iniciatyvas BPP srityje; pabrėžia tęsiamų veiksmingų pajėgumų plėtojimo proceso, 
įskaitant reikiamų darbuotojų ir finansinių išteklių paskirstymą, svarbą, kad būtų pasiekti 
politiniai tikslai prekybos ir investicijų srityje kartu užtikrinant teisinį tikrumą, ES išorės 
veiksmų atitiktį ir Sutartyse įtvirtintų principų ir tikslų laikymąsi; šiuo atžvilgiu teikia 
didelę svarbą su žmogaus teisėmis susijusių sąlygų įtraukimui į tarptautinius susitarimus ir 
tvaraus vystymosi skyrių įtraukimui į prekybos ir investicijų susitarimus ir yra patenkintas 
pagrindiniu Parlamento vaidmeniu susijusių veiksmų planų priėmimo srityje; primena 
Komisijai, kad reikia atsižvelgti į Parlamento požiūrį ir rezoliucijas ir teikti grįžtamąją 
informaciją apie tai, kaip jie įtraukti į tarptautinius susitarimus ir teisės aktus;
apgailestauja dėl to, kad dar netaikomos Sąjungos naujos investicijų politikos vystymo 
priemonės;

3. pakartoja, kad institucijoms reikia dirbti kartu įgyvendinant Sutartis, antrinės teisės aktus 
ir Bendrąjį susitarimą dėl bendradarbiavimo1 (angl. FA); pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
nuolatinį laiku teikiamos, tikslios, išsamios ir nešališkos informacijos srautą, kuris 
suteiktų galimybę atlikti kokybišką analizę, reikalingą Parlamento politikos rengėjų 
kompetencijai ir atsakomybės jausmui didinti ir didesnei tarpinstitucinei sąveikai skatinti 
BPP srityje; pakartoja, kad Komisija, rengdama, priimdama ir įgyvendindama teisės aktus 
BPP srityje, turi dirbti nepriklausomai ir skaidriai, ir mano, kad šiame procese jos 
vaidmuo yra svarbiausias;

4. ragina Komisiją kartu su Parlamentu konstruktyviai apsvarstyti dabartinį Bendrąjį 
susitarimą ir jo įgyvendinimą, ypač atsižvelgiant į derybas dėl tarptautinių susitarimų, jų 
priėmimą ir įgyvendinimą; mano, kad būtina užtikrinti, kad Parlamentas visais etapais 
būtų visapusiškai ir tiksliai informuotas, ir kad Komisija imtųsi aktyvių veiksmų ir kuo 
labiau stengtųsi užtikrinti tokios informacijos srautą; apgailestauja dėl to, kad ne vieną 
kartą Parlamentas informaciją gavo ne iš Komisijos, o kitais kanalais;

                                               
1 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.



PE521.695v01-00 4/4 PA\1006683LT.doc

LT

5. primygtinai ragina institucijas glaudžiai bendradarbiauti deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų 
srityje; supranta, kad deleguotieji aktai gali būti lanksti ir veiksminga priemonė, tačiau 
pabrėžia, kad reikia visapusiškai laikytis Parlamento prerogatyvų ir atsakomybės, taip pat 
laikantis pagrindinio teisės akto ir laiku teikiant visą informacija Parlamentui, kad 
deleguotieji aktai būtų tinkamai patikrinti; šiuo atžvilgiu pažymi, kad deleguotųjų aktų 
priėmimas neturint reikiamos informacijos, per griežtai nustatytą laiką arba kaip paketo 
priėmimas galėtų sumenkinti Parlamento vykdomą tikrinimą; kita vertus, palankiai vertina 
Parlamento dalyvavimą ekspertų susitikimuose, kaip numatyta Bendrajame susitarime;
primygtinai ragina apriboti įgyvendinimo aktų naudojimą ir juos naudoti ne kaip 
alternatyvą deleguotiesiems aktams, o tik tais atvejais, kai tai teisiškai pagrįsta;
apgailestauja dėl ilgai trunkančio prekybos teisės aktų pritaikymo prie naujos deleguotųjų 
ir (arba) įgyvendinimo aktų tvarkos;

6. įspėja dėl Parlamento teisėkūros teisės vengimo pavojaus įtraukiant nuostatas, pagal
kurias pasiūlymams dėl Tarybos teisės aktų turėtų būti taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra naudojantis tik Komisijos gairėmis arba netaikant įgyvendinimo ar deleguotųjų 
aktų, arba neteikiant pasiūlymų dėl BPP ar tarptautinės prekybos ir investicijų 
susitarimams įgyvendinti reikalingų teisės aktų;

7. dėl tarptautinių susitarimų primena Parlamento prerogatyvą prašyti Tarybos neleisti 
pradėti derybų, kol Parlamentas pateikia savo poziciją dėl siūlomų derybų įgaliojimų, ir 
mano, kad reikėtų apsvarstyti Bendrąjį susitarimą su Taryba; primena Komisijai, kad 
reikia susilaikyti nuo laikino prekybos susitarimų taikymo, kol Parlamentas nepateikia 
savo pritarimo jos išvadoms, kad būtų visapusiškai laikomasi lojalaus bendradarbiavimo 
principo ir vengiama teisinio veikėjų neapibrėžtumo; mano, kad Parlamentas turėtų priimti 
reikiamas priemones tarptautinių susitarimų įgyvendinimui ir reguliariam juose įtvirtintų 
pareigų vykdymui stebėti.


