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PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, ypač į sprendimą 
byloje C-350/121 ir nuomones 2/132 ir 1/093,

A. kadangi Lisabonos sutartyje buvo išplėsta bendros prekybos politikos taikymo sritis 
aprėpiant tiesiogines užsienio investicijas ir kadangi taip Parlamento galios tarptautinių 
prekybos susitarimų srityje buvo labai sustiprintos, sutvirtinant jo teisę nuolat gauti 
informaciją ir padidinant sprendžiamąjį vaidmenį, nes jo pritarimas dabar būtinas 
derybų pabaigoje, taigi priimant tarptautinius prekybos susitarimus numatomas 
tiesioginis atstovavimas piliečiams;

B. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo nuomonėje 2/13 teigė, kad ES 
kompetencija tarptautinių santykių srityje ir jos gebėjimas sudaryti tarptautinius 
susitarimus neatskiriamai susijęs su įgaliojimais vadovautis teismo, sukurto ar paskirto 
tokiais susitarimais, sprendimais, susijusiais su jų nuostatų aiškinimu ir taikymu; 
kadangi, nepaisant to, Teismas taip pat pareiškė, kad tarptautinis susitarimas gali daryti 
poveikį jo paties galioms, tik jei patenkintos būtinos sąlygos šių galių esminiam 
pobūdžiui išsaugoti, taigi dėl šios priežasties nedaromas neigiamas poveikis ES teisinės 
sistemos autonomijai;

1. atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl TPIP susitarimo pateikia Komisijai šias 
rekomendacijas:

d) dėl taisyklių:

i) įvertinti TPIP poveikį siekiant užtikrinti politikos nuoseklumą, visų pirma atsižvelgiant į 
įvairių ES išorės veiksmų sričių tarpusavio, taip pat šių sričių ir kitų politikos sričių 
suderinamumą;

ii) konkrečiai apibrėžti Bendradarbiavimo reguliavimo srityje tarybos vaidmenį ir galias ir 
nurodyti jos išvadų teisinę kokybę, atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiaujant 
reguliavimo srityje turi būti gerbiama dabartinė ES konstitucinė ir institucinė sistema ir 
Europos, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų kompetencija rengti savo politiką, 
ypač socialinę ir aplinkosaugos politiką, ir kad kiekvienas tiesioginis jos rekomendacijų 
pritaikymas atitinkamoms ES instancijoms reikštų Sutartyse nustatytų teisėkūros 
procedūrų pažeidimą, taigi darytų neigiamą poveikį demokratiniam procesui ir Europos 
viešajam interesui;

iii) užtikrinti, kad Europos teisinės sistemos viduje nebūtų sumažinti standartai;

                                               
1 Byla C-350/12, Europos Sąjungos Taryba/Sophie in’t Veld.
2 Nuomonė 2/13, Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos – Minėto projekto suderinamumas su ES ir ESV sutartimis.
3 Nuomonė 1/09, Bendrosios patentų ginčų nagrinėjimo sistemos sukūrimas – Europos patentų ir Bendrijos 
patentų teismas – Šio projekto suderinamumas su Sutartimis.
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iv) kadangi TPIP turėtų būti atviras susitarimas, kurį ateityje būtų galima papildyti su 
atskirais sektoriais susijusiais priedais, užtikrinti, kad šiuo mechanizmu būtų garantuota 
parlamentinės priežiūros galimybė ir Parlamentas bei JAV Kongresas būtų nuolat 
informuojami ir galėtų inicijuoti, formuoti ir kontroliuoti TPIP numatytą dialogą 
reguliavimo klausimais, gerbiant parlamentines teisėkūros teises;

v) mano, kad labai aukštas apsaugos priemonių ir standartų, kurie egzistuoja ES ir dėl 
kurių buvo susitarta demokratinio proceso metu, lygis yra laimėjimas, kurį verta 
apsaugoti plačiausiu mastu, ir ragina užtikrinti, kad jokiu būdu nebūtų galima sumažinti 
ES valstybėse narėse taikomų įstatyminių standartų, pavyzdžiui, produktų saugos, 
sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos, klimato, maisto produktų ir gyvūnų apsaugos 
standartų, taip pat vartotojų ir duomenų apsaugos teisių;

vi) nepritarti tam, kad į TPIP būtų įtrauktas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 
mechanizmas, atsižvelgiant į išplėtotas ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų teisines 
sistemas ir į tai, kad tarpvalstybinių ginčų sprendimo sistema ir nacionaliniai teismai yra 
tinkamiausios priemonės ginčams dėl investicijų spręsti;

vii) atsižvelgiant į tai, kad JAV ir ES jurisdikcijose nekyla politinio kišimosi į teisminių 
institucijų darbą pavojaus arba pavojaus, kad užsienio investuotojams nebus suteikta 
galimybė kreiptis į teismus, privačiu arbitražu paremtas investuotojų ir valstybės ginčų 
sprendimas gali pažeisti Europos Sąjungos ir valstybių narių nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų teisę reglamentuoti vadovaujantis viešuoju interesu, ypač 
atsižvelgiant į socialinę ir aplinkos apsaugos politikos sritis, todėl pažeistų ES 
konstitucinę sistemą; pasiūlyti nuolatinį sprendimą dėl investuotojų ir valstybės ginčų 
sprendimo, kuriuo remiantis galimas bylas skaidriai ir viešai nagrinėtų profesionalūs 
teisėjai ir jiems priėmus sprendimą būtų galima pateikti bent vieną apeliacinį skundą;

e) dėl skaidrumo, pilietinės visuomenės dalyvavimo ir visuomenės informavimo:

iii) nors, vedant derybas dėl prekybos susitarimo, kuris toks svarbus ekonominiu ir politiniu 
požiūriu, tam tikras konfidencialumo lygis yra priimtinas ir suprantamas, ir toliau dėti 
pastangas ir jas stiprinti siekiant, kad derybos dėl TPIP susitarimo būtų skaidresnės ir 
viešesnės, be kita ko, paskelbiant visus ES derybinius dokumentus, kuriuos Komisija 
jau pateikė valstybėms narėms ir Parlamentui, nes ES institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
skatinant skaidrumą;

iv) nedelsiant ir visapusiškai informuoti Parlamentą apie visus procedūros etapus, 
vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-358/11; 
užtikrinti visiems EP nariams prieigą prie visų riboto naudojimo dokumentų ir įtraukti 
jungtinius tekstus į dokumentų, su kuriais gali susipažinti EP nariai, sąrašą;

v) įgyvendinti Europos ombudsmenės 2015 m. sausio 6 d. rekomendacijas tolau didinti 
derybų proceso teisėtumą ir skaidrumą visapusiškai ir aktyviai laikantis galimybės 
visuomenei susipažinti su dokumentais visomis oficialiomis ES kalbomis jos interneto 
svetainėje taisyklių ir užtikrinant subalansuotą ir skaidrų viešąjį dalyvavimą per 
valstybių narių parlamentus;

vi) todėl ragina Komisiją remti derybas su Taryba ir jas tęsti, siekiant panaikinti 
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Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažint su dokumentais 
dalinio pakeitimo blokavimą;

vii) išnagrinėti teisines mišraus susitarimo pasekmes; visapusiškai įtraukti nacionalinius 
parlamentus į diskusijas dėl konkrečių TPIP susitarimo klausimų ir reguliariai juos 
informuoti apie derybų eigą, atkreipiant dėmesį į jų grįžtamąją informaciją, ypač dėl to, 
kad šis susitarimas greičiausiai bus priimtas kaip mišrus susitarimas ir todėl jį turės 
ratifikuoti nacionaliniai parlamentai;

viii) nedelsiant sukurti privalomą skaidrumo registrą, kuriuo naudotųsi visos ES institucijos, 
kad būtų pateikiama visapusiška su derybomis dėl TPIP susitarimo susijusios lobistinės 
veiklos bendra apžvalga.
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