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Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens henstilling til Rådets afgørelse om 
indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Japan
2012/0000(RSP)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling til Rådets afgørelse om indledning af 
forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Japan,

– der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til rapporten fra Copenhagen Economics med titlen "Assessment of barriers 
to trade and investment between the EU and Japan", som blev offentliggjort den 
30. november 2009,

– der henviser til resultaterne af Kommissionens offentlige høring om handelsforbindelserne 
mellem EU og Japan, som blev offentliggjort den 21. februar 2011,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2011,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 11. maj 2011 om handelsforbindelserne 
mellem EU og Japan,

– der henviser til den fælles erklæring fra det 20. topmøde mellem EU og Japan, som fandt 
sted i Bruxelles den 28. maj 2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 2,

A. der henviser til, at både Rådet og Kommissionen har noteret sig, at Japans evne til at 
fjerne reguleringsmæssige handelshindringer er en forudsætning for, at der iværksættes 
forhandlinger om en handelsaftale mellem EU og Japan, hvilket vil fremme tættere 
økonomisk integration mellem disse to strategiske handelspartnere;

B. der henviser til, at lederne på det 20. topmøde mellem EU og Japan besluttede, at de to 
parter ville indlede drøftelser med henblik på at fastsætte omfanget og ambitionsniveauet 
for disse forhandlinger;

C. der henviser til, at der er blevet nedsat en indkredsningsgruppe, der skal vurdere den 
fælles forståelse af omfanget og ambitionsniveauet for de potentielle handelsforhandlinger 
mellem EU og Japan;

1. anmoder Rådet om ikke at give bemyndigelse til, at der indledes handelsforhandlinger 
med Japan, før Parlamentet har givet udtryk for sin holdning til det foreslåede 
forhandlingsmandat på grundlag af en betænkning fra det korresponderende udvalg;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til 
orientering.
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