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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU), met name 
het arrest in de zaak C-350/121 en de adviezen 2/132 en 1/093,

A. overwegende dat bij het Verdrag van Lissabon het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid is uitgebreid tot directe buitenlandse investeringen, en 
overwegende dat het Verdrag de bevoegdheden van het Parlement op het gebied van 
internationale handelsovereenkomsten aanzienlijk heeft uitgebreid door zijn recht om 
regelmatig geïnformeerd te worden, te versterken en door zijn beslissingsbevoegdheid 
te vergroten door zijn goedkeuring te vereisen na afloop van onderhandelingen, zodat de 
burgers rechtstreeks worden vertegenwoordigd bij de sluiting van internationale 
handelsovereenkomsten;

B. overwegende dat het HJEU in zijn advies 2/13 tot de conclusie kwam dat de 
bevoegdheid van de EU op het gebied van internationale betrekkingen en haar 
vermogen om internationale akkoorden te sluiten noodzakelijkerwijs impliceren dat het 
haar vrijstaat zich te onderwerpen aan de beslissingen van een bij dergelijke akkoorden 
ingestelde rechterlijke instantie over de uitlegging en toepassing van de bepalingen 
ervan; overwegende dat het Hof echter ook heeft verklaard dat een internationaal 
akkoord alleen gevolgen voor zijn eigen bevoegdheden mag hebben indien aan de 
essentiële voorwaarden voor behoud van de aard van de bevoegdheden is voldaan en 
derhalve geen afbreuk is gedaan aan de autonomie van de rechtsorde van de EU;

1. beveelt de Commissie, in de context van de lopende TTIP-onderhandelingen, het 
volgende aan:

(d) met betrekking tot de voorschriften:

(i) beoordelen van de gevolgen van het TTIP om de samenhang van het beleid te 
waarborgen, met name de samenhang tussen de diverse onderdelen van het externe 
optreden van de EU en tussen het externe optreden en het beleid van de EU op andere 
terreinen;

(ii) specificeren van de rol en bevoegdheden van de raad voor samenwerking op 
regelgevingsgebied, alsook van de juridische kwaliteit van zijn bevindingen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het feit dat de samenwerking op regelgevingsgebied in 
overeenstemming moet zijn met het huidige grondwettelijke en institutionele kader van 
de EU, alsook met de bevoegdheid van de Europese, nationale en plaatselijke 

                                               
1 Zaak C-350/12, Raad van de Europese Unie vs. Sophie in ’t Veld.
2 Advies 2/13, Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden – Verenigbaarheid van de ontwerpovereenkomst met het VEU en het VWEU.
3 Advies 1/09, Ontwerpovereenkomst – Invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor 
octrooigeschillenbeslechting – Gerecht voor het Europees en het gemeenschapsoctrooi – Verenigbaarheid van 
ontwerpovereenkomst met Verdragen.
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autoriteiten om hun eigen beleid bij wet te regelen, met name het sociaal en 
milieubeleid, en met het feit dat de directe toepassing van zijn aanbevelingen voor de 
relevante EU-instellingen neerkomt op een schending van de wetgevingsprocedures 
zoals vastgelegd in het Verdrag waardoor het democratisch proces en het Europees 
openbaar belang worden ondermijnd;

(iii) verzekeren dat er binnen het Europees wettelijk kader geen normen worden afgezwakt;

(iv) ervoor zorgen dat dit mechanisme, aangezien het de bedoeling is dat het TTIP een 
"levende" overeenkomst is waaraan in de toekomst bijkomende sectorale bijlagen 
kunnen worden toegevoegd, de mogelijkheid van parlementair toezicht waarborgt, zodat 
het Parlement en het Congres van de VS op de hoogte worden gehouden en zij de 
regelgevingsdialoog waarin is voorzien in het TTIP kunnen aangaan, vormgeven en 
controleren, met inachtneming van de wetgevende parlementaire bevoegdheden;

(v) is van mening dat het zeer hoge niveau van de beschermingsmaatregelen en -normen die 
in de EU van kracht zijn en die via democratische processen zijn overeengekomen, moet 
worden gezien als een verworvenheid die de grootst mogelijke bescherming verdient, en 
dat de in de EU en haar lidstaten geldende wettelijke normen op het gebied van onder 
meer productveiligheid, gezondheid, sociale kwesties, milieu, klimaat, levensmiddelen 
en dierenbescherming, alsook de consumenten- en gegevensbeschermingsrechten, in 
geen geval mogen worden afgezwakt;

(vi) zich verzetten tegen de opname in het TTIP van een ISDS-mechanisme, gezien de goed 
ontwikkelde rechtsstelsels van de EU en de VS en gezien het feit dat een systeem voor 
de beslechting van geschillen tussen staten en beslechting door nationale rechtbanken de 
meest geschikte instrumenten zijn om geschillen over investeringen aan te pakken;

(vii) gezien het feit dat de rechtsgebieden van de VS en de EU geen risico lopen op politieke 
inmenging in de rechterlijke macht of op rechtsweigering jegens buitenlandse 
investeerders, kan een mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten, dat gebaseerd is op particuliere geschillenbeslechting, afbreuk 
doen aan het recht van de Europese Unie en van de nationale, regionale en plaatselijke 
autoriteiten van de lidstaten om in het openbaar belang regulerend op te treden, met 
name wat het sociaal en milieubeleid betreft, en zou derhalve niet in overeenstemming 
zijn met het grondwettelijk kader van de EU; een voorstel doen voor een duurzame 
oplossing voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, waarbij 
potentiële geschillen op transparante wijze worden behandeld door beroepsrechters in 
openbare processen waarna minstens één keer beroep kan worden aangetekend;

(e) met betrekking tot transparantie, de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld 
en publieke informatie:

(iii) blijven leveren en vergroten van de inspanningen om de TTIP-onderhandelingen 
transparanter en toegankelijker voor het publiek te maken, onder meer door alle 
onderhandelingsteksten van de EU die de Commissie reeds deelt met de lidstaten en het 
Parlement openbaar te maken, daar de Europese instellingen voorop moeten lopen voor 
wat het bevorderen van transparantie betreft, hoewel een zekere mate van 
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vertrouwelijkheid aanvaardbaar en begrijpelijk is tijdens de onderhandelingen over een 
handelsovereenkomst met zulk groot economisch en politiek belang;

(iv) het Parlement onverwijld en volledig in kennis stellen van alle fasen van de procedure, 
overeenkomstig het arrest in de zaak C-358/11 van het HJEU; waarborgen dat alle 
EP-leden toegang hebben tot alle documenten met beperkte verspreiding en de 
geconsolideerde teksten opnemen in de lijst van documenten die door de EP-leden 
kunnen worden geraadpleegd;

(v) uitvoeren van de aanbevelingen van de Europese Ombudsman van 6 januari 2015 om 
de legitimiteit en transparantie van het onderhandelingsproces verder te versterken, door 
op proactieve en uitvoerige wijze te voldoen aan alle regels inzake de toegang van het 
publiek tot documenten in alle officiële talen van de EU op haar website, en door te 
zorgen voor evenwichtige en transparante publieke participatie door de parlementen 
van de lidstaten;

(vi) roept de Commissie derhalve op onderhandelingen met de Raad te steunen en voort te 
zetten teneinde de wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang 
van het publiek tot documenten te deblokkeren;

(vii) controleren van de juridische gevolgen van een overeenkomst van het gemengde type; 
volledig betrekken van de nationale parlementen bij het debat over de specifieke
kenmerken van het TTIP en regelmatig verslag uitbrengen aan deze parlementen over 
het verloop van de onderhandelingen, waarbij aandacht wordt besteed aan hun 
feedback, met name omdat deze overeenkomst uiteindelijk waarschijnlijk een 
overeenkomst van het gemengde type wordt, dat moet worden geratificeerd door de 
nationale parlementen;

(viii) onverwijld opzetten van een verplicht transparantieregister dat door alle Europese 
instellingen wordt gebruikt, teneinde te zorgen voor een volledig overzicht van de 
lobbyactiviteiten die verband houden met de TTIP-onderhandelingen.
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