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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru comerț internațional, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), îndeosebi 
cauza C-350/121 și Avizele 2/132 și 1/093,

A. întrucât Tratatul de la Lisabona extinde sfera politicii comerciale comune, incluzând 
investițiile străine directe, și întrucât acesta sporește în mod semnificativ atribuțiile 
Parlamentului în domeniul acordurilor de comerț internațional, consolidându-i dreptul la 
informare periodică și competența decizională prin introducerea obligației de a obține 
aprobarea Parlamentului la finalul negocierilor, ceea ce, prin urmare, asigură 
reprezentarea directă a cetățenilor în procesul de adoptare a acordurilor de comerț
internațional;

B. întrucât, potrivit aprecierii efectuate de CJUE în avizul său 2/13, competența Uniunii în 
materie de relații internaționale și capacitatea acesteia de a încheia acorduri 
internaționale implică în mod necesar posibilitatea de a se supune deciziilor unei 
instanțe create sau desemnate în temeiul unor asemenea acorduri, în măsura în care se 
referă la interpretarea și la aplicarea dispozițiilor acestora; întrucât, totuși, Curtea a 
precizat de asemenea că un acord internațional nu poate produce efecte cu privire la 
propriile competențe decât dacă cerințele esențiale privind menținerea naturii acestora 
sunt îndeplinite și dacă, prin urmare, nu se aduce atingere autonomiei ordinii juridice a 
Uniunii,

1. adresează Comisiei, în contextul negocierilor în curs privind TTIP, următoarele 
recomandări:

(d) în ceea ce privește normele:

(i) să evalueze implicațiile TTIP, în scopul de a asigura coerența politicilor, și anume 
coerența între diferitele domenii ale acțiunii externe a UE, precum și între acestea și 
celelalte politici ale sale;

(ii) să specifice rolul și atribuțiile Consiliului de cooperare în materie de reglementare, 
precum și calitatea juridică a constatărilor sale, având în vedere faptul că orice 
cooperare în materie de reglementare ar trebui să respecte cadrul constituțional și 
instituțional actual al UE și competența autorităților europene, naționale și locale de a 
adopta reglementări cu privire la propriile lor politici, în special politicile sociale și de 
mediu, precum și faptul că orice aplicare directă a recomandărilor sale pentru 
organismele relevante din UE ar implica o încălcare a procedurilor de legiferare 

                                               
1 Cauza C-350/12, Consiliul Uniunii Europene/Sophie in’t Veld.
2 Avizul 2/13 – Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale – Compatibilitatea proiectului menționat cu Tratatele UE și TFUE.
3 Avizul 1/09 – Proiect de acord – Crearea unui sistem unic de soluționare a litigiilor în materie de brevete –
Tribunalul pentru Brevete Europene și Comunitare – Compatibilitatea proiectului menționat cu tratatele.
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prevăzute în tratate și ar submina, așadar, procesul democratic și interesul public 
european;

(iii) să asigure că niciun standard din cadrul juridic european nu este redus;

(iv) întrucât se preconizează că TTIP va fi un „acord deschis”, la care se vor putea adăuga 
anexe sectoriale suplimentare în viitor, Comisia ar trebui să se asigure că acest 
mecanism garantează posibilitatea exercitării unui control parlamentar, astfel încât 
Parlamentul și Congresul SUA să fie informate și să poată iniția, modela și controla 
dialogul privind reglementarea prevăzut de TTIP, cu respectarea drepturilor 
parlamentare legislative;

(v) consideră că nivelul foarte ridicat al standardelor și al măsurilor de protecție existente în 
UE, care au fost stabilite prin procese democratice, reprezintă o realizare care necesită o 
protecție absolută și solicită ca standardele legale aplicabile în UE și în statele membre, 
de exemplu în ceea ce privește siguranța produselor, protecția sănătății, sfera socială, 
siguranța alimentară, protecția mediului, a climei, a animalelor, a consumatorilor și a 
datelor să nu fie sub nicio formă reduse;

(vi) să se opună includerii unui mecanism ISDS în TTIP, având în vedere că UE și SUA
dispun de sisteme juridice dezvoltate și că un sistem de soluționare a litigiilor dintre 
state și recurgerea la instanțele naționale reprezintă cele mai adecvate instrumente de 
soluționare a litigiilor privind investițiile;

(vii) având în vedere faptul că jurisdicțiile UE și SUA nu prezintă riscul unei imixtiuni 
politice în sistemul judiciar și al denegării de dreptate pentru investitorii străini, un 
mecanism de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat, bazat pe arbitrajul privat, ar 
putea submina dreptul Uniunii Europene și al autorităților naționale, regionale și locale 
ale statelor membre de a adopta reglementări în interesul public, în special în domeniul 
politicilor sociale și de mediu și, din acest motiv, ar fi în contradicție cu cadrul 
constituțional al UE; recomandă Comisiei să prezinte o propunere privind un mecanism 
permanent de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat, astfel încât posibilele cauze 
să fie examinate în mod transparent de către judecători profesioniști în cadrul unor 
procese publice și să existe, de asemenea, posibilitatea de a formula cel puțin un apel;

(e) în ceea ce privește transparența, participarea societății civile și informarea publicului:

(iii) deși este admisibil și tolerabil un anumit grad de confidențialitate în vederea desfășurării 
negocierilor pentru un acord comercial de o asemenea importanță economică și politică, 
Comisia ar trebui să își continue și să își intensifice efortul de a face negocierile pentru 
TTIP mai transparente și mai accesibile publicului, prin măsuri precum publicarea 
tuturor textelor de negociere ale UE pe care Comisia le-a transmis deja statelor membre 
și Parlamentului, deoarece instituțiile europene ar trebui să fie în prima linie în 
promovarea transparenței;

(iv) să informeze imediat și pe deplin Parlamentul cu privire la totalitatea etapelor 
procedurii, conform hotărârii CJUE în cauza C-358/11; să garanteze accesul tuturor 
deputaților din Parlamentul European la toate documentele cu acces restrâns și să 
includă textele consolidate în lista documentelor care pot fi consultate de deputații din 
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Parlamentul European;

(v) să pună în practică recomandările din 6 ianuarie 2015 ale Ombudsmanului European de 
a consolida și mai mult legitimitatea și transparența procesului de negociere, respectând 
în totalitate, în mod proactiv și cuprinzător, normele privind accesul la documente al 
publicului, asigurând publicarea documentelor în toate limbile oficiale ale UE pe site-ul 
său internet, precum și o participare publică echilibrată și transparentă prin intermediul 
parlamentelor statelor membre;

(vi) solicită, prin urmare, Comisiei să sprijine și să continue negocierile cu Consiliul pentru 
a debloca modificarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la 
documente;

(vii) să verifice implicațiile juridice ale unui acord „de tip mixt”; să implice pe deplin 
parlamentele naționale în dezbaterea privind detaliile TTIP și să le informeze în mod 
periodic cu privire la situația negocierilor, acordând atenție feedbackului oferit de 
acestea, în special având în vedere faptul că acest acord se va încadra, cel mai probabil, 
în categoria acordurilor de „tip mixt”, care necesită ratificarea de către parlamentele 
naționale;

(viii) să instituie fără întârziere un registru de transparență obligatoriu, care să fie utilizat de 
toate instituțiile europene, pentru a avea o viziune generală completă cu privire la 
activitățile de lobby legate de negocierile TTIP.
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