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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av EU-domstolens rättspraxis, särskilt mål C-350/121 och yttrandena 
2/132 och 1/093, och av följande skäl:

A. Genom Lissabonfördraget utvidgades den gemensamma handelspolitikens 
tillämpningsområde till att även omfatta direkta utländska investeringar. Parlamentets 
befogenheter utökades avsevärt på området för internationella handelsavtal genom att 
dess rätt till regelbunden information förstärktes, liksom dess behörighet att fatta beslut 
genom att parlamentets godkännande krävs när förhandlingarna har slutförts, vilket 
säkerställer en direkt representation av medborgarna i samband med antagandet av 
internationella handelsavtal.

B. I sitt yttrande 2/13 förklarade EU-domstolen att unionens behörighet i fråga om 
internationella förbindelser och dess behörighet att ingå internationella avtal med 
nödvändighet innefattar befogenheten att – såvitt gäller tolkningen och tillämpningen av 
dessa avtals bestämmelser – följa avgörandena från en domstol som upprättats eller 
utsetts enligt avtalen i fråga. Domstolen underströk även att ett internationellt avtal kan 
påverka domstolens egen behörighet under förutsättning att de väsentliga 
förutsättningarna är uppfyllda för att dess behörighet ska bibehålla sin karaktär och att 
autonomin hos unionens rättsordning således inte äventyras.

1. I anslutning till de pågående TTIP-förhandlingarna riktar Europaparlamentet följande 
rekommendationer till kommissionen:

d) Kommissionen uppmanas när det gäller bestämmelser att

i) utvärdera konsekvenserna av TTIP i syfte att säkerställa en konsekvent politik, det vill 
säga konsekvens mellan de olika områdena av EU:s yttre åtgärder och mellan dessa och 
övriga politikområden,

ii) specificera rollen och befogenheterna för rådet för regleringssamarbete och den rättsliga 
statusen för dess slutsatser, med hänsyn till att regleringssamarbetet bör respektera EU:s 
gällande konstitutionella och institutionella ramar, de europeiska, nationella och lokala 
myndigheternas behörighet att fastställa sin egen politik, i synnerhet när det gäller 
social- och miljöpolitiken, och till att varje direkt tillämpning av dess 
rekommendationer från de relevanta EU-instansernas sida skulle innebära en 
överträdelse av de lagstiftningsförfaranden som fastställs i fördragen och därför skulle 
undergräva den demokratiska processen liksom det europeiska allmänintresset, 

                                               
1 Mål C-350/12 Europeiska unionens råd mot Sophia in 't Veld.
2 Yttrande 2/13 Unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna - Utkastets förenlighet med EU- och EUF-fördragen.
3 Yttrande 1/09 Utkast till avtal – Inrättande av ett enhetligt system för patenttvister – Domstolen för europeiska 
patent och gemenskapspatent – Utkastets förenlighet med fördragen.
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iii) säkerställa att inga standarder inom EU:s rättsliga ramar försvagas,

iv) eftersom TTIP förväntas bli ett ”levande avtal”, som kan få nya sektorsspecifika bilagor 
i framtiden, säkerställa att denna mekanism garanterar en möjlighet till parlamentarisk 
kontroll för att säkra att Europaparlamentet och USA:s kongress informeras och att de 
kan inleda, utforma och kontrollera den lagstiftningsmässiga dialog som föreskrivs i 
TTIP, så att parlamentets lagstiftningsmässiga rättigheter respekteras,

v) betrakta de befintliga mycket höga skyddsnivåer och standarder som finns i EU, och 
som har fastställts demokratiskt, som en landvinning som måste skyddas på högsta nivå, 
och se till att befintliga lagstiftningsnormer i EU och medlemsstaterna om exempelvis 
produktsäkerhet, hälsa, socialt skydd, miljö- och klimatskydd, livsmedelssäkerhet och 
djurskydd samt konsument- och uppgiftsskyddsrättigheter, inte under några 
omständigheter får sänkas,

vi) motsätta sig införandet av en ISDS-mekanism i TTIP med hänsyn till EU:s och USA:s 
välutvecklade rättssystem och eftersom ett system för tvistlösning mellan stater och 
användningen av nationella domstolar är de mest lämpliga verktygen för att hantera 
investeringstvister,

vii) beakta att eftersom USA och EU inte är jurisdiktioner där det finns en risk för politisk 
inblandning i rättsväsendet och rättsvägran för utländska investerare, kan en mekanism 
för tvistlösning mellan stater och investerare, baserad på ett privat skiljedomsförfarande, 
undergräva EU:s och medlemsstaternas nationella, regionala och lokala myndigheters 
rätt att lagstifta i allmänhetens intresse, särskilt när det gäller social- och miljöpolitiken, 
och skulle därför inte respektera EU:s konstitutionella ramar; föreslå en slutgiltig 
lösning på frågan om tvistlösning mellan investerare och stat, där potentiella fall 
behandlas på ett transparent sätt av yrkesdomare i offentliga rättegångar, med en 
möjlighet att överklaga beslutet minst en gång.

e) Kommissionen uppmanas när det gäller transparens, det civila samhällets involvering 
och information till allmänheten att

iii) fortsätta och stärka sina insatser för att göra TTIP-förhandlingarna mer transparenta och 
tillgängliga för allmänheten, bland annat genom att göra alla EU:s förhandlingstexter 
som kommissionen redan överlämnat till medlemsstaterna och parlamentet allmänt 
tillgängliga, eftersom de europeiska institutionerna bör spela en central roll i främjandet 
av transparens, även om en viss konfidentialitet är acceptabelt och förståeligt vid 
förhandlingar om ett handelsavtal av så stor ekonomisk och politisk betydelse,

iv) omedelbart och till fullo informera parlamentet om alla steg i förfarandet i enlighet med 
domstolens dom i mål C-358/11; säkerställa att alla ledamöter har tillgång till alla 
sekretessbelagda handlingar och inkludera de konsoliderade texterna i förteckningen 
över dokument som ledamöterna kan konsultera,

v) genomföra Europeiska ombudsmannens rekommendationer av den 6 januari 2015 att 
göra förhandlingsprocessen mer transparent och stärka dess legitimitet, genom att till 
fullo och på ett mer proaktivt och fullständigt sätt följa bestämmelserna om 
allmänhetens tillgång till dokument på alla EU:s officiella språk på sin hemsida och 
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genom att säkerställa ett mer balanserat och transparent deltagande av medlemsstaternas 
parlament,

vi) stödja och fortsätta förhandlingarna med rådet för att häva blockeringen av ändringen av 
förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar,

vii) undersöka de rättsliga konsekvenserna av ett blandat avtal; till fullo involvera de 
nationella parlamenten i debatten om särdragen i TTIP och hålla dem regelbundet 
informerade om förhandlingarnas förlopp och beakta deras synpunkter, i synnerhet med 
hänsyn till att detta avtal sannolikt kommer att bli ett blandat avtal och därför ska 
ratificeras av de nationella parlamenten,

viii) utan dröjsmål skapa ett obligatoriskt transparensregister som ska användas av alla 
europeiska institutioner i syfte att få full överblick över lobbyverksamheterna i 
förbindelse med TTIP-förhandlingarna.
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