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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής όσον 
αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας
(2012/000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για 
την πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Copenhagen Economics με τίτλο ‘Αξιολόγηση των 
εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας’, που 
δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που οργάνωσε η Επιτροπή 
για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 
2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης/25ης Μαρτίου 
2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου σχετικά με 
τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση η οποία ενεκρίθη κατά την 20ή Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-
Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2011 στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή επεσήμαναν ότι η 
ικανότητα της Ιαπωνίας να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο αποτελεί 
προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εμπορικών 
συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας, στοιχείο το οποίο θα ενθαρρύνει τη στενότερη οικονομική 
ολοκλήρωση μεταξύ των δύο στρατηγικών εμπορικών εταίρων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 20ή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία διεξήχθη 
στις 28 Μαΐου 2011 στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της συνόδου αποφάσισαν ότι οι δύο 
πλευρές θα έπρεπε να αρχίσουν συζητήσεις με προοπτική τον καθορισμό του πεδίου και 
του επιπέδου επιδιώξεων των διαπραγματεύσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συσταθεί ομάδα εξέτασης του πεδίου εφαρμογής για την 
αξιολόγηση των κοινών παραδοχών σχετικά με το εύρος και το επίπεδο επιδιώξεων για 
τις πιθανές εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ιαπωνίας και της ΕΕ,

1. ζητεί από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων με την 
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Ιαπωνία έως ότου το Κοινοβούλιο διατυπώσει τη θέση του σχετικά με την προτεινόμενη
διαπραγματευτική εντολή, βάσει εκθέσεως της αρμόδιας επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή για ενημέρωση.


