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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon kutsub vastutavat põhiseaduskomisjoni üles lisama 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid: 

1. märgib positiivselt põhiseaduse osas saavutatud kokkulepet ning rõhutab, et uus leping on 
oluline samm teel integreeritud Euroopa suunas, eriti väliskaubanduse valdkonnas; 
rõhutab, et väliskaubandus peegeldab siseturgu, 

 
2. väljendab rahulolu seoses mitmete oluliste parendustega ühist kaubanduspoliitikat 

puudutavates sätetes ning eelkõige seoses järgmiste aspektidega: 
 

a) ühise kaubanduspoliitika tunnustamine liidu ainupädevusena, mis toob kaasa kõigi liidu 
institutsioonide täieliku ja võrreldava osaluse ühist kaubanduspoliitikat puudutavates 
otsustes; 

 
b) ühise kaubanduspoliitika laiendamine kõikidele kaubandusega seotud valdkondadele, 

sealhulgas välismaistele otseinvesteeringutele; 
 
c) tavapärase õigusloomemenetluse rakendamine (st kvalifitseeritud enamushääletus ja 

Euroopa Parlamendi osalusel toimuva kaasotsustamismenetlus) ühise 
kaubanduspoliitikaga seotud õigusaktide puhul; 

 
d) asjaolu, et alates tavapärase õigusloomemenetluse rakendamisest on Euroopa 

Parlamendi nõusolek vajalik kõikide ühise kaubanduspoliitika alusel sõlmitavate 
kokkulepete puhul, sõltumata sellest, kas rakendusmeetmed on vajalikud või mitte; 

3.  rõhutab, et uues põhiseaduses on sätestatud, et nõukogu peab saama Euroopa Parlamendi 
nõusoleku enne väliskaubandust puudutavate kokkulepete ratifitseerimist, ning kahetseb, et 
siiani ei ole see nii olnud; 

4. kahetseb, et põhiseadusega ei anta Euroopa Parlamendile selgesõnaliselt õigust kiita heaks 
Euroopa Komisjoni volitusi kaubanduskokkulepete üle läbirääkimiste pidamiseks,; 

5. täheldab murelikult jätkuvate piirangute olemasolu kvalifitseeritud enamushääletuse 
rakendamise osas, eriti: 

 
a) asjaolu, et valitsustevaheline konverents lisas välismaiseid otseinvesteeringuid 

käsitlevad kokkulepped juhtude hulka, mille puhul nõukogu võib otsustada ühehäälselt 
(artikkel III– 315 (4) – CIG 87/04); 

 
b) asjaolu, et valitsustevaheline konverents on nõukogu ühehäälselt otsustamise võimalust 

laiendanud kõikidele teenuseid puudutavatele kokkulepetele, mitte ainult isikute 
liikumisega seotud teenustele (artikkel III – 315 (4) – CIG 87/04); 

 
c) asjaolu, et valitsustevahelise konverents lisas "sotsiaalse erandi" juhtude hulka, mille 

puhul nõukogu võib otsustada ühehäälselt (artikkel III – 315 (4) b – CIG 87/04); 
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6.  tervitab asjaolu, et ühise kaubanduspoliitika alusel toimuvate läbirääkimiste ja sõlmitavate 
rahvusvaheliste kokkulepete puhul on Euroopa Komisjon nüüd põhiseadusega kohustatud 
teavitama läbirääkimiste kulgemisest Euroopa Parlamenti samadel alustel nõukogu 
erikomiteega; 

7. täheldab siiski, et põhiseaduse olemusele vastamiseks ja selle sätete täielikuks 
väljaarendamiseks on vaja teatud aspektide põhjalikumat institutsioonilist rakendamist, 
ning kutsub nõukogu ja Euroopa Komisjoni seega üles kaaluma läbirääkimiste pidamist 
institutsioonidevahelise kokkuleppe osas, mis kooskõlas põhiseaduse olemuse ja sätetega 
annab Euroopa Parlamendile muuhulgas tema pädevuse ja igas kokkuleppe sõlmimiseni 
viivas etapis osalemise kindla määratluse; 

8.  kutsub Euroopa Komisjoni üles kooskõlas põhiseaduse olemusega edastama parlamendile 
kogu teabe, mis puudutab ühist kaubanduspoliitikat ja läbirääkimisi kaubanduskokkulepete 
või muude kokkulepete kaubandust käsitlevate osade kohta, sealhulgas läbirääkimiste 
volituste ja/või direktiivide ettepanekute ja ettepanekute projektide kohta, jättes seejuures 
parlamendile piisavalt aega seisukohtade väljendamiseks ning Euroopa Komisjonile nende 
nõuetekohaseks arvessevõtmiseks; 

 
9. kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse 

komisjonile kättesaadavaks kõik dokumendid, pidades silmas artikli 133 kohase komisjoni 
tegevuse läbipaistvust. 
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