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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije, zlasti zadeve C-350/121 ter mnenj
2/132 in 1/093,

A. ker je Lizbonska pogodba razširila obseg skupne trgovinske politike, ki sedaj vključuje 
neposredne tuje naložbe, in ker je na Parlament prenesla nova pooblastila na področju 
mednarodnih trgovinskih sporazumov, tako da je okrepila njegovo pravico do rednega 
obveščanja in njegove pristojnosti odločanja, saj je sedaj ob koncu pogajanj potreben 
pristanek Parlamenta, s čimer so državljani neposredno zastopani pri sprejemanju 
mednarodnih trgovinskih sporazumov;

B. ker je Sodišče EU v mnenju 2/13 navedlo, da pristojnosti EU na področju mednarodnih 
odnosov in njena sposobnost, da sklepa mednarodne sporazume, neizogibno pomenijo, 
da mora spoštovati odločitve sodišča, ki je ustanovljeno ali imenovano s takšnim 
sporazumom, kar zadeva razlago in uporabo njegovih določb; ker je Sodišče vseeno 
izjavilo, da lahko mednarodni sporazum vpliva na njegove pristojnosti le, če so 
izpolnjeni nujni pogoji za ohranitev bistvenega značaja teh pristojnosti in torej ni 
škodljivih posledic za avtonomijo pravnega reda EU:

1. v zvezi s sedanjimi pogajanji o TTIP na Komisijo naslavlja naslednja priporočila:

(d) glede pravil:

(i) oceniti posledice TTIP, da se zagotovi doslednost politik, in sicer z vidika skladnosti 
med različnimi področji zunanjega delovanja EU ter med njimi in drugimi politikami;

(ii) natančno opredeliti vlogo in pristojnosti Sveta za regulativno sodelovanje, pa tudi 
pravno naravo njegovih ugotovitev, pri čemer se upošteva, da bi moralo regulativno 
sodelovanje spoštovati sedanji ustavni in institucionalni okvir EU ter pristojnosti 
evropskih, nacionalnih in lokalnih organov pri sprejemanju politik, zlasti socialnih in 
okoljskih politik, pa tudi, da bi vsaka neposredna uporaba njegovih priporočil za 
subjekte EU pomenila kršenje zakonodajnih postopkov, določenih s pogodbama, ter bi 
potemtakem spodkopala demokratični postopek in evropski javni interes;

(iii) zagotoviti, da se v evropskem pravnem okviru ne znižajo standardi;

(iv) glede na pričakovanja, da bo TTIP „živ sporazum“, kateremu bo v prihodnosti mogoče 
dodati sektorske priloge, je treba zagotoviti, da ta mehanizem zagotavlja možnost 
parlamentarnega nadzora, da bosta Parlament in kongres ZDA obveščena in da bosta 

                                               
1 Zadeva C-350/12, Svet Evropske unije proti Sophie in’t Veld.
2 Mnenje 2/13, Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
– Združljivost osnutka sporazuma s pogodbama EU in DEU.
3 Mnenje 1/09, Osnutek sporazuma – Vzpostavitev enotnega sistema reševanja patentnih sporov – Sodišče za 
evropske patente in patente Skupnosti – Združljivost predloga sporazuma s pogodbama.
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lahko sprožala, oblikovala in nadzirala regulativni dialog, ki je predviden v sporazumu 
TTIP, in se bodo torej spoštovale zakonodajne parlamentarne pravice;

(v) meni, da sta zelo visoka raven zaščitnih ukrepov in standardov v EU ter dejstvo, da je 
bil o njih dosežen dogovor v demokratičnem procesu, dosežka, ki ju velja zavarovati v 
največji možni meri, ter zahteva, da se nikakor ne znižajo pravni standardi, ki veljajo v 
EU in njenih državah članicah, denimo glede varnosti proizvodov, zdravja, socialnega 
področja, okolja, podnebja, živil in zaščite živali, pa tudi pravic potrošnikov in pravic na 
področju varstva podatkov;

(vi) nasprotovati velja vključitvi mehanizma za reševanje sporov med investitorjem in 
državo v TTIP, glede na to, kakšni pravni sistemi so se razvili v EU in v ZDA, in ker so 
meddržavni mehanizmi za reševanje sporov in uporaba nacionalnih sodišč 
najprimernejša orodja za reševanje sporov na področju naložb;

(vii) glede na to, da na območjih sodne pristojnosti ZDA in EU ni nevarnosti, da bi prišlo do 
vmešavanja politike v sodstvo ali da bi se tujim vlagateljem odrekalo pravno varstvo, 
utegne mehanizem za reševanje sporov med investitorjem in državo, ki temelji na 
zasebni arbitraži, ogroziti pravico Evropske unije ter nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov držav članic do urejanja zadev v javnem interesu, zlasti kar zadeva 
socialne in okoljske politike, to pa bi bilo v nasprotju z ustavnim okvirom EU; 
predlagati velja trajno rešitev na področju reševanja sporov med investitorji in 
državami, na podlagi katere bodo poklicni sodniki na javnih obravnavah pregledno 
obravnavali morebitne zadeve in bo tem obravnavam sledila možnost vsaj ene pritožbe;

(e) glede preglednosti, sodelovanja civilne družbe in obveščanja javnosti:

(iii) pri pogajanjih o gospodarsko in politično tako pomembnem trgovinskem sporazumu je 
določena mera zaupnosti sprejemljiva in razumljiva, a je treba vseeno nadaljevati s 
prizadevanji – in jih tudi okrepiti – za večjo preglednost in javno dostopnost pogajanj o 
TTIP, med drugim z objavo vseh pogajalskih besedil EU, ki jih Komisija že izmenjuje z 
državami članicami in Parlamentom, saj bi morale evropske institucije prednjačiti v 
prizadevanjih za večjo preglednost;

(iv) nemudoma in v celoti obvestiti Parlament o vsakem koraku v postopku, v skladu s 
sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-358/11; zagotoviti, da imajo vsi poslanci EP 
dostop do vseh dokumentov zaupne narave, in na seznam dokumentov, do katerih lahko 
dostopajo poslanci EP, vključiti konsolidirana besedila;

(v) izvajati je treba priporočila Evropskega varuha človekovih pravic z dne 6. januarja 
2015, da se okrepi legitimnosti in preglednost pogajalskega procesa s celovitim 
upoštevanjem pravil o javni dostopnosti dokumentov v vseh uradnih jezikih EU (na 
spletni strani Komisije) ter preko parlamentov držav članic zagotoviti uravnoteženo in 
pregledno sodelovanje javnosti;

(vi) zato poziva Komisijo, naj podpira in nadaljuje pogajanja s Svetom za odpravo blokade 
predloga spremembe Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov;

(vii) preveriti je treba pravne posledice sporazuma mešanega tipa; v razpravo o posebnostih 
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TTIP je treba v celoti vključiti nacionalne parlamente in jih redno obveščati o poteku 
pogajanj, pri čemer se pozorno spremljajo njihovi odzivi, saj bo sporazum na koncu 
bržkone imel obliko mešanega sporazuma in bo torej zanj potrebna ratifikacija
nacionalnih parlamentov;

(viii) nemudoma je treba vzpostaviti obvezen register za preglednost, ki ga bodo uporabljale 
vse evropske institucije, da se zagotovi popoln pregled nad lobiranjem, povezanim s 
pogajanji o TTIP.
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