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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager: 

1. er tilfreds med, at der er opnået enighed om forfatningen, og understreger, at den nye 
traktat er et vigtigt skridt i retning mod et integreret Europa, især med hensyn til 
udenrigshandel; understreger at udenrigshandlen  udgør det indre markeds ansigt 
udadtil; 

2. er tilfreds med, at der er sket en række vigtige forbedringer i bestemmelserne 
vedrørende den fælles handelspolitik, navnlig på følgende punkter: 

a) den fælles handelspolitik anerkendes som en eksklusiv EU-kompetence, hvilket 
indebærer, at alle EU-institutioner skal deltage fuldt ud og på lige fod i 
beslutningsprocesserne om den fælles handelspolitik; 

b) den fælles handelspolitik udvides til at omfatte alle handelsrelaterede områder, 
herunder direkte udenlandske investeringer; 

c) den almindelige lovgivningsprocedure (dvs. afstemninger med kvalificeret flertal 
og fælles beslutningsprocedure sammen med Parlamentet) tages i anvendelse på 
lovgivningsmæssige retsakter vedrørende den fælles handelspolitik; 

d) som hovedregel stilles der nu krav om Parlamentets godkendelse af alle aftaler, 
der vedrører den fælles handelspolitik, hvad enten der skal fastsættes 
gennemførelsesforanstaltninger eller ej, fordi det er den almindelige 
lovgivningsprocedure, der finder anvendelse; 

3. understreger, at forfatningstraktaten fastslår, at Rådet skal indhente Europa-
Parlamentets godkendelse, inden der sker ratifikation af aftaler, som først og fremmest 
vedrører udenrigshandel, og beklager at dette ikke altid har været tilfældet; 

4. beklager, at forfatningen ikke udtrykkeligt giver Europa-Parlamentet ret til at godkende 
Europa-Kommissionens mandat til at forhandle en handelsaftale; 

5. bemærker med bekymring, at anvendelsen af afstemninger med kvalificeret flertal 
fortsat er underlagt en række restriktioner, og understreger navnlig: 

a) at regeringskonferencen har medregnet aftaler om direkte udenlandske 
investeringer blandt de tilfælde, hvor Rådet kan træffe afgørelse med 
enstemmighed (artikel III-315, stk. 4 - CIG 87/04); 

b) at regeringskonferencen har udvidet det område, hvor Rådet kan træffe afgørelse 
med enstemmighed, til at omfatte alle aftaler vedrørende tjenesteydelser og ikke 
blot de tjenesteydelser, der indebærer personers bevægelighed (artikel III-315, stk. 
4 - CIG 87/04); 
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c) at regeringskonferencen har tilføjet en "social undtagelse" til de tilfælde, hvor 
Rådet kan træffe afgørelse med enstemmighed (artikel III-315, stk. 4, afsnit 3, 
litra b) - CIG 87/04); 

6. noterer med tilfredshed, at forfatningen, hvad angår forhandling og indgåelse af 
internationale aftaler vedrørende den fælles handelspolitik, fastslår, at Kommissionen nu 
er retligt forpligtet til at aflægge beretning om, hvordan forhandlingerne skrider frem, 
både til Parlamentet og det særlige udvalg under Rådet; 

7. bemærker imidlertid, at visse aspekter kræver yderligere institutionel implementering for 
at efterleve forfatningens ånd og videreudvikle dens bestemmelser fuldt ud, og opfordrer 
derfor Rådet og Kommissionen til at overveje at forhandle om en interinstitutionel aftale, 
der - i overensstemmelse med forfatningens ånd og ordlyd - giver Parlamentet en materiel 
definition af bl.a. institutionens kompetencer og rolle i hver enkelt fase, der fører frem til 
indgåelsen af en aftale; 

8. opfordrer Kommissionen til - i overensstemmelse med forfatningens ånd - at forsyne 
Parlamentet med alle oplysninger om den fælles handelspolitik og forhandlinger om 
handelsaftaler eller forhandlinger om de handelspolitiske komponenter i enhver anden 
aftale, herunder alle forslag og udkast til forslag om forhandlingsmandater og/eller 
-retningslinjer, i så god tid, at Parlamentet kan tilkendegive sine synspunkter, og 
Kommissionen kan tage behørigt hensyn til disse synspunkter; 

9. opfordrer Kommissionen til, for at fremme åbenhed omkring Artikel 133-Udvalgets 
virksomhed, at stille alle dokumenter til rådighed for Europa-Parlamentets Udvalg om 
International Handel og for de ansvarlige udvalg i medlemsstaternes nationale 
parlamenter. 
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