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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. Kedvezően fogadja az alkotmányról szóló megállapodást és kiemeli, hogy az új szerződés 
előrelépés az egyesült Európa felé vezető úton, különösen a külkereskedelem területén. 
Hangsúlyozza, hogy a külkereskedelem a belső piac „külső arcát”jelenti. 

2. Megelégedését fejezi ki a közös kereskedelempolitikával (KKP) kapcsolatos számos 
jelentős újítással, különösen a következőkkel kapcsolatban: 

 a) a KKP mint az unió egyik kizárólagos hatáskörének elismerése, mely az unió 
 valamennyi intézményének teljes és hasonló részvételét eredményezi a KKP 
 döntéshozatali folyamatában; 

 b) a KKP hatókörének kiterjesztése a kereskedelemmel kapcsolatos valamennyi területre,
 beleértve a külföldi közvetlen tőkeberuházásokat; 

 c) a rendes jogalkotási eljárás alkalmazása (azaz minősített többségi szavazás és
 együttdöntés az Európai Parlamenttel) a KKP-vel kapcsolatos jogszabályok esetében; 

 d) a tény, hogy – mivel a rendes jogalkotási eljárás érvényes – az Európai Parlament 
 hozzájárulása immár általános szabályként kötelező az összes, KKP-re vonatkozó 
 megállapodásra nézve, függetlenül attól, hogy az intézkedések végrehajtása 
 szükséges-e vagy sem. 

3. Kiemeli, hogy az új Alkotmány kimondja, hogy a főként kereskedelempolitikával 
kapcsolatos megállapodások ratifikálása előtt az Európai Parlamentnek hozzájárulását kell 
adnia a Tanács részére, és sajnálja, hogy eddig ez nem így volt. 

4. Sajnálja, hogy az Alkotmány nem biztosítja kifejezetten az Európai Parlamentnek a jogot 
az Európai Bizottság kereskedelmi megállapodások megkötésére vonatkozó 
megbízatásának jóváhagyására. 

5. Aggodalommal kíséri a minősített többségi szavazás alkalmazásának folytatódó 
korlátozását, és különösen hangsúlyozza a következőket: 

 a) a tény, hogy a kormányközi konferencia (KKK) a külföldi közvetlen tőkeberuházások 
 területén kötött megállapodásokkal kiegészítette azon eseteket, amikor a Tanács 
 egyhangúlag dönthet (III-315. cikk (4) bekezdés - CIG 87/04); 

 b) a tény, hogy a KKK kiterjesztette azon esetek körét, melyekben a Tanács egyhangúlag 
 dönthet a szolgáltatásokkal kapcsolatos összes megállapodásra, nem csak a személyek 
 szabad mozgásával kapcsolatosakra (III-315. cikk (4) bekezdés - CIG 87/04); 

 c) a tény, hogy a KKK „szociális kivétellel” egészítette ki azon esetek körét, melyekben 
 a Tanács egyhangúlag dönthet (III-315. cikk (4) bekezdés - CIG 87/04). 
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6. Üdvözli a tényt, hogy a KKP-vel kapcsolatos nemzetközi megállapodások tárgyalására és 
megkötésére vonatkozóan az Alkotmány úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak immáron 
jogi kötelessége, hogy az Európai Parlamentet a Tanács különleges bizottságával 
megegyező módon tájékoztassa a tárgyalások előrehaladásáról. 

7. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az Alkotmány szellemének való megfelelés és előírásainak 
teljes mértékű betartása végett néhány aspektus további intézményi végrehajtást igényel, 
és ennek megfelelően felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fontolja meg egy 
intézményközi megállapodás megtárgyalását, mely – összhangban az Alkotmány 
szellemével – meghatározza az Európai Parlament számára, többek között, a részvételét és 
a feladatkörét egy megállapodás megkötéséhez vezető valamennyi fázisban. 

8. Felhívja a Bizottságot, hogy az Alkotmány szellemében tájékoztassa az Európai 
Parlamentet a közös kereskedelempolitikával és a kereskedelmi egyezmények vagy 
bármely egyezmény kereskedelmi komponense tárgyalásának folyamatával kapcsolatban, 
beleértve valamennyi javaslatot és javaslattervezetet a megbízatások és/vagy irányelvek 
tárgyalásakor, elegendő időt adva a Parlament számára, hogy kifejthesse véleményét, és a 
Bizottság számára, hogy figyelembe vegye ezen véleményeket. 

9. Felhívja a Bizottságot, hogy tekintettel a 133. cikk Bizottsága működésének 
átláthatóságára tegye hozzáférhetővé az összes dokumentumot az Európai Parlament 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága és a tagállamok parlamentjeinek illetékes 
bizottságai számára. 
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Javaslatok elfogadásának dátuma 16.11.2004 
A zárószavazás eredménye mellette: 23 
 ellene: 4 
 tartózkodás: 1 
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Papastamkos; Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert 
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Ford; Erika Mann, David W. Martin, Javier Moreno Sánchez, 
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Markov 
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