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az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió és Japán közötti tárgyalások 
megnyitására vonatkozó tanácsi határozatról szóló bizottsági ajánlásról 
(2012/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság ajánlására az Európai Unió és Japán közötti kereskedelmi 
tárgyalások lehetséges megnyitására vonatkozó tanácsi határozat tárgyában,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére,

– tekintettel a Copenhagen Economics gazdasági tanácsadó központnak „Az EU és Japán 
közötti kereskedelmi és beruházási akadályok értékelése” című, 2009. november 30-án 
közzétett jelentésére,

– tekintettel az EU és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó nyilvános 
bizottsági konzultáció 2011. február 21-én közzétett eredményeire,

– tekintettel az Európai Tanács 2011. március 24–25-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Parlamentnek az EU–Japán kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 
2011. május 11-i állásfoglalására,

– tekintettel a 2010. május 28-án Brüsszelben megrendezett 20. EU–Japán csúcstalálkozón 
elfogadott közös nyilatkozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 90. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Tanács és a Bizottság egyaránt megjegyezte, hogy az EU–Japán 
szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésének, így a két 
stratégiai kereskedelmi partner közötti szorosabb gazdasági integráció előmozdításának 
előfeltétele, hogy Japán képes-e eltávolítani a kereskedelem előtti szabályozási 
akadályokat,

B. mivel a 2011. május 28-án Brüsszelben megrendezett 20. EU–Japán csúcstalálkozón a 
csúcstalálkozó vezetői úgy határoztak, hogy e tárgyalások hatályának és a célkitűzések 
szintjének meghatározása céljából a két fél eszmecserét kezd, 

C. mivel a Japán és az EU közötti lehetséges kereskedelmi tárgyalások hatályára és a 
célkitűzések szintjére vonatkozó közös egyetértés megítélése céljából létrehoztak egy, a 
témakörök meghatározásával foglalkozó csoportot,

1. felkéri a Tanácsot, hogy ne adjon felhatalmazást a Japánnal való kereskedelmi tárgyalások 
megkezdésére mindaddig, amíg a Parlament ki nem fejtette az illetékes bizottság 
jelentésén alapuló álláspontját a javasolt tárgyalási megbízást illetően;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


