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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere s uspokojením na vědomí shodu o ústavě a zdůrazňuje, že text nové ústavy 
představuje významný úspěch v procesu směřujícímu k jednotné Evropě, zejména 
v oblasti mezinárodního obchodu. Zdůrazňuje, že zahraniční obchod je „vnější tváří“ 
vnitřního trhu. 

2. vyjadřuje uspokojení nad mnoha významnými zlepšeními v ustanoveních, která se týkají 
společné obchodní politiky (CCP), a to zejména: 

 a) uznání společné obchodní politiky jako oblasti s výlučnou pravomocí Unie, což 
znamená plnou a srovnatelnou účast všech orgánů Unie v rozhodovacím procesu 
o obchodní politice, 

 b) rozšíření působnosti společné obchodní politiky na všechny oblasti související 
s obchodem, včetně přímých zahraničních investic, 

 c) uplatňování obvyklého legislativního postupu (tj. hlasování kvalifikovanou  většinou 
a spolurozhodování s Evropským parlamentem) u legislativních aktů týkajících se 
společné obchodní politiky, 

 d) skutečnost, že vzhledem k použití obvyklého legislativního postupu je nyní souhlas 
Evropského parlamentu povinný zpravidla pro všechny dohody v rámci společné 
obchodní politiky bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nutná prováděcí opatření; 

3. zdůrazňuje, že v textu ústavy je uvedeno, že Evropský parlament musí udělit Radě svůj 
souhlas před ratifikací dohod, které se převážně týkají obchodní politiky, a lituje, že tomu 
tak dosud nebylo; 

4. lituje, že ústava neuděluje výslovně Parlamentu právo schvalovat mandát Evropské 
komise k jednání o obchodních smlouvách; 

5. se znepokojením poukazuje na přetrvávající omezení při uplatňování hlasování 
kvalifikovanou většinou, a zejména zdůrazňuje: 

 a) skutečnost, že mezivládní konference zařadila dohody v oblasti přímých zahraničních 
investic mezi případy, v nichž může Rada rozhodnout jednomyslně (článek III- 315 (4) – 
CIG 87/04), 

 b) skutečnost, že mezivládní konference rozšířila případy, v nichž může Rada rozhodnout 
jednomyslně na všechny dohody v oblasti služeb, a nikoli pouze na služby týkající se 
pohybu osob (článek III- 315 (4) - CIG 87/04), 

 c) skutečnost, že mezivládní konference zařadila „sociální výjimku“ mezi případy, 
v nichž může Rada rozhodnout jednomyslně (článek III- 315 (4) - CIG 87/04); 
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6. vítá skutečnost, že s ohledem na vyjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v rámci 
společné obchodní politiky ústava stanoví, že Komise je nyní právně vázána informovat 
pravidelně Evropský parlament o průběhu jednání na stejné úrovni jako v případě 
zvláštního výboru Rady; 

7. poukazuje však na to, že v zájmu zachování ducha ústavy a plného rozvoje jejích 
ustanovení vyžadují některé aspekty další institucionální naplnění, a proto vyzývá Radu 
a Komisi, aby zvážily jednání o meziinstitucionální dohodě, která by při zachování ducha 
a ustanovení ústavy poskytla Evropskému parlamentu věcnou definici, mimo jiné, 
pravomocí a zapojení do jednotlivých fází vedoucích k uzavření dohody; 

8. vyzývá Komisi, aby při zachování ducha ústavy poskytla Parlamentu v dostatečném 
předstihu všechny informace, které se týkají společné obchodní politiky a jednání 
o obchodních dohodách nebo jednání o obchodních aspektech jakékoli dohody, včetně 
všech návrhů a předběžných návrhů mandátů a/nebo pokynů k jednání, aby Parlament 
mohl vyjádřit své názory a Komise je mohla patřičně zohlednit; 

9. vyzývá Komisi, aby v zájmu průhlednosti činnosti výboru podle článku 133 zpřístupnila 
veškeré dokumenty Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. 
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