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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

– der henviser til retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen), navnlig 
sag C-350/121 og udtalelse 2/132 og 1/093;

A. der henviser til, at Lissabontraktaten udvider anvendelsesområdet for den fælles 
handelspolitik til at inkludere direkte udenlandske investeringer, og til, at den giver 
Parlamentet væsentligt øgede beføjelser i forbindelse med internationale handelsaftaler 
ved at styrke dets ret til regelmæssige oplysninger og ved at forbedre dets 
beslutningskompetence med et krav om Parlamentets godkendelse efter afslutning af 
forhandlingerne, hvorved borgerne bliver direkte repræsenteret i forbindelse med 
vedtagelsen af de internationale handelsaftaler;

B. der henviser til, at Domstolen i sin udtalelse 2/13 anførte, at EU's beføjelser, når det 
drejer sig om internationale forbindelser og dets evne til at indgå internationale aftaler, 
nødvendigvis må omfatte beføjelsen til at acceptere afgørelserne fra en domstol, der er 
oprettet eller udpeget gennem sådanne aftaler, for så vidt angår fortolkningen og 
anvendelsen af bestemmelserne deri; der henviser til, at Domstolen imidlertid også 
anførte, at en international aftale kun kan påvirke dens egne beføjelser, såfremt de 
nødvendige betingelser for beskyttelsen af disse beføjelsers essentielle karakter er 
opfyldt, og at der som følge heraf ikke er nogen negativ indvirkning på uafhængigheden 
af Unionens retsorden;

1. retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TTIP følgende henstillinger 
til Kommissionen:

d) med hensyn til bestemmelserne:

i) at den vurderer konsekvenserne af TTIP for at sikre politikkohærens, dvs. 
overensstemmelse mellem de forskellige dele af EU's optræden udadtil og mellem dem 
og EU's øvrige politikker

ii) at den præciserer, hvilken rolle og hvilke beføjelser Rådet for Reguleringssamarbejde 
skal have samt den juridiske kvalitet af dets konklusioner, i betragtning af at det 
lovgivningsmæssige samarbejde bør respektere EU's nuværende forfatningsmæssige og 
institutionelle rammer og de europæiske, nationale og lokale myndigheders beføjelse til 
at lovgive om egne politikker, navnlig social- og miljøpolitikker, og at en direkte 
gennemførelse af dets henstillinger til de relevante EU-instanser ville indebære en 

                                               
1 Sag C-350/12, Rådet for Den Europæiske Union mod Sophie in’t Veld.
2 Udtalelse 2/13, Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder - nævnte udkasts forenelighed med EU-traktaten og 
med EUF-traktaten.
3 Udtalelse 1/09, udkast til aftale - indførelsen af en fælles patentdomstolsordning - Domstolen for Europæiske 
Patenter og EF-patenter - udkastets forenelighed med traktaterne.
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tilsidesættelse af de lovgivningsprocedurer, der er fastsat i traktaterne, og derfor ville 
undergrave den demokratiske proces og den europæiske offentligheds interesser

iii) at den sikrer, at ingen standarder mindskes inden for EU's retlige rammer

iv) at den - eftersom TTIP forventes at blive en "levende aftale", hvortil der i fremtiden kan 
tilføjes yderligere sektorielle bilag - sikrer, at denne mekanisme garanterer muligheden 
for parlamentarisk kontrol, så det sikres, at EP og den amerikanske kongres holdes 
informeret og kan indlede og udforme den lovgivningsmæssige dialog, der forudses i 
TTIP, således at de lovgivningsmæssige parlamentariske rettigheder respekteres

v) at den betragter det meget høje niveau af beskyttelsesforanstaltninger og standarder, 
som findes i EU, og som der er indgået aftaler om ved hjælp af demokratiske processer, 
som en bedrift, der fortjener den højeste grad af beskyttelse, og kræver, at de retlige 
standarder, der findes i EU og dets medlemsstater, f.eks. med hensyn til 
produktsikkerhed, sundhed, det sociale område, miljø, klima, fødevarer og 
dyrebeskyttelse, samt forbruger- og databeskyttelsesrettigheder, på ingen måde må 
forringes

vi) at den modsætter sig indføjelsen af en ISDS-mekanisme i TTIP i betragtning af EU's og 
USA's veludviklede retssystemer og i betragtning af, at en tvistbilæggelsesordning 
mellem stater og anvendelsen af de nationale domstole er de mest hensigtsmæssige 
redskaber til at håndtere investeringstvister

vii) at den - i betragtning af, at der i USA's og EU's jurisdiktioner ikke er risiko for politisk 
indblanding i domstolenes arbejde eller for, at udenlandske investorer nægtes 
klageadgang, og at en tvistbilæggelsesmekanisme mellem investorer og stater baseret på 
privat mægling kan undergrave Den Europæiske Unions og medlemsstaternes nationale, 
regionale og lokale myndigheders ret til at lovgive i offentlighedens interesse, navnlig 
for så vidt angår social- og miljøpolitikker, og dermed ikke ville respektere EU's 
forfatningsmæssige rammer - foreslår en permanent løsning til bilæggelse af tvister 
mellem investorer og stater, hvor eventuelle sager på gennemsigtig vis behandles af 
professionelle dommere i offentlige retssager, hvorefter der kan indgives mindst én anke

e) med hensyn til gennemsigtighed, inddragelse af civilsamfundet og offentlige 
outreachaktiviteter:

iii) at den – selv om en vis grad af fortrolighed er acceptabel og forståelig under 
forhandlingerne om en handelsaftale af så stor økonomisk og politisk betydning –
fortsætter og forstærker sine bestræbelser på at gøre TTIP-forhandlingerne mere 
gennemsigtige og tilgængelige for offentligheden, bl.a. ved at offentliggøre alle de EU-
forhandlingstekster, som Kommissionen allerede deler med medlemsstaterne og 
Parlamentet, da EU-institutionerne bør gå i front med hensyn til at fremme 
gennemsigtighed

iv) at den orienterer Parlamentet straks og fuldt ud om alle led i processen i 
overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-358/11; at den sørger for, at alle 
MEP'er har adgang til alle fortrolige dokumenter, og medtager de konsoliderede tekster 
på listerne over dokumenter, der kan konsulteres af MEP'erne
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v) at den gennemfører henstillingerne fra Den Europæiske Ombudsmand af 6. januar 2015 
for yderligere at øge legitimiteten og gennemsigtigheden i forhandlingsprocessen ved 
fuldt ud, proaktivt og udførligt at overholde reglerne om offentlig adgang til 
dokumenter på alle officielle EU-sprog på sit websted samt ved at sikre en afbalanceret 
og gennemsigtig offentlig deltagelse af medlemsstaternes parlamenter

vi) at den støtter og fortsætter forhandlingerne med Rådet om at ophæve blokeringen af 
ændringen af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter

vii) at den undersøger de juridiske konsekvenser af en blandet aftale; at den inddrager de 
nationale parlamenter fuldt ud i debatten om de nærmere detaljer i TTIP og holder dem 
regelmæssigt underrettet om forhandlingernes forløb og er opmærksom på deres 
respons, især fordi denne aftale sandsynligvis vil blive en "blandet aftale", der kræver 
de nationale parlamenters ratifikation

viii) at den snarest opretter et obligatorisk gennemsigtighedsregister, der skal anvendes af 
alle EU-institutioner, med henblik på at sikre et fuldstændigt overblik over de 
lobbyaktiviteter, der er knyttet til TTIP-forhandlingerne.
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