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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, de vedtager: 

A. der henviser til, at den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning opfordrer til 

interinstitutionelt samarbejde med henblik på at forenkle eksisterende EU-lovgivning og 

undgå overregulering og administrative byrder for borgere, myndigheder og 

virksomheder; der henviser til, at Europa-Parlamentet understreger, at disse mål i 

forbindelse med internationale handelsaftaler ikke bør føre til lavere standarder for 

beskyttelse af miljøet, folkesundheden, arbejdstagernes sundhed, sikkerhed, Den 

Internationale Arbejdsorganisations standarder og forbrugerrettigheder; 

B. der henviser til, at reguleringsmæssigt samarbejde har vist sig at være et centralt 

redskab i internationale handelsaftaler som et skridt på vejen mod reguleringsmæssig 

dialog og sammenhæng mellem handelspartnere; der henviser til, at Kommission i 

denne proces fortsat skal være forpligtet på principperne om fair og lige vilkår for alle 

interessenter og sikring af størst mulig gennemsigtighed i beslutningsprocessen; 

C. der henviser til, at den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning er begyndt at føre 

til konkrete forbedringer på nogle prioriterede områder, og at man i aftalens punkt 40 

forpligter sig til at forhandle forbedrede praktiske ordninger for samarbejde og deling af 

information om internationale aftaler; 

1. mener, at det er vigtigt horisontalt at respektere den mangeårige praksis med at afvente 

Parlamentets godkendelse, inden handels- og investeringsbestemmelserne i politisk 

vigtige aftaler anvendes foreløbigt, således som kommissær Cecilia Malmström også 

lovede det under høringen af hende den 29. september 2014; opfordrer Rådet, 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte med udvidelsen af denne 

praksis til at omfatte alle internationale aftaler; 

2. opfordrer de andre institutioner til at overholde traktaterne og forordningerne samt 

relevant retspraksis med henblik på at sikre, at Parlamentet: 

a. straks får fuldstændige og korrekte oplysninger under hele livscyklussen for 

internationale aftaler på en proaktiv, struktureret og strømlinet måde, uden at EU's 

forhandlingsposition undergraves, og får tilstrækkelig tid til at give udtryk for sine 

synspunkter i alle faser og så vidt muligt få taget hensyn til dem  

b. får korrekte oplysninger om og bliver inddraget i gennemførelsen af aftalerne, 

navnlig i forbindelse med de afgørelser, som træffes af de organer, der oprettes ved 

aftalerne, og får lov til fuldt ud at udøve sine rettigheder som medlovgiver, når de har 

indvirkning på EU-lovgivningen 

c. underrettes proaktivt om Kommissionens holdning i internationale fora såsom 

WTO, UNCTAD, OECD, UNDP, FAO og UNHRC;  

3. bemærker, at Parlamentet er parat til at gå til Den Europæiske Unions Domstol igen for 

at sikre, at dets rettigheder respekteres, såfremt der ikke gøres endegyldige fremskridt i 

forhandlingerne om punkt 40 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning i den 

nærmeste fremtid; 

4. bemærker, at hver enkelt institution bør være sig bevidst, at dens ansvar som lovgiver 
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ikke ophører, efter at internationale aftaler er indgået; understreger, at der er behov for 

en tæt overvågning af gennemførelsen og løbende bestræbelser på at sikre, at aftaler 

opfylder deres mål; opfordrer institutionerne til at udvide bedste praksis og en 

samordnet tilgang til også at gælde ved gennemførelse og evaluering af internationale 

aftaler; 

5. glæder sig over Kommissionens arbejdsprogram om handelsrelaterede prioriterede 

sager, omend den kunne give flere oplysninger om tidsplanen for de internationale 

handelsforhandlinger; opfordrer til større gennemsigtighed i lovgivningsprocessen, 

f.eks. ved hjælp af en fælles database; 

6. bemærker, at konsekvensanalyser, der også omfatter en analyse af 

menneskerettighedssituationen, kan være et vigtigt redskab i forbindelse med 

forhandlinger om handels- og investeringsaftaler, idet de hjælper parterne til at 

overholde deres menneskerettighedsforpligtelser, og minder om den bindende karakter, 

som aftaler såsom den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder har; 

7. glæder sig over den mere systematiske tilgang til konsekvensanalyser, selv om den 

anvendte metode ikke altid er optimal; opfordrer Kommissionen til fortsat at føre en 

resultatbaseret handelspolitik, som mindsker administrative og reguleringsmæssige 

byrder for erhvervslivet, samtidig med at menneskerettighedsforpligtelser og -løfter 

respekteres, i tråd med FN's vejledende principper og Kommissionens retningslinjer; 

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til fuldt ud at respektere fordelingen af kompetencer 

mellem EU og medlemsstaterne, jf. udtalelse 2/15 af 16. maj 2017 fra Den Europæiske 

Unions Domstol, i forbindelse med vedtagelsen af forhandlingsdirektiver, forhandlinger 

om og retsgrundlaget for forslag vedrørende undertegnelse og indgåelse og navnlig 

Rådets undertegnelse og indgåelse af internationale handelsaftaler; 

9. glæder sig over forbedringerne med hensyn til, hvordan delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter anvendes, men mener, at der er behov for yderligere 

konvergens i overensstemmelse med Parlamentets synspunkter; opfordrer til benyttelse 

af det interinstitutionelle register over delegerede retsakter og deltagelse i ekspertmøder. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 20.2.2018    
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William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David 

Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas 

Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, 

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, 

Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, 

Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 
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