
 

AD\545891LT.doc  PE 347.134 

LT LT 

EUROPOS PARLAMENTAS  
2004 2009 

Tarptautinės prekybos komitetas 

 
 

2004/2129(INI) 
 

16.11.2004 

NUOMONĖ 
Tarptautinės prekybos komitetas 

Konstitucinių reikalų komitetui 

dėl Europos Konstitucinės sutarties projekto 
(2004/2129(INI)) 

Nuomonės projekto rengėjas:  



 

PE 347.134 2/5 AD\545891LT.doc 

LT 



 

AD\545891LT.doc 3/5 PE 347.134 

 LT 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingąjį Konstitucinių reikalų komitetą įtraukti į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos šiuos pasiūlymus:  

1. Išreiškia savo pasitenkinimą tuo, kad buvo sutarta dėl Konstitucijos, ir pažymi, kad naujoji 
magna carta yra įsimintinas pasiekimas Europos integracijos procese.  

 
2. Išreiškia savo pasitenkinimą tuo, kad buvo žymiai pagerintos su Bendrąja prekybos politika 

(BPP) susijusios nuostatos, ypač: 
 

a) pripažinti, kad BPP priklauso tik Sąjungos kompetencijai, t. y. visos Sąjungos institucijos 
visavertiškai ir atitinkamai lygiomis teisėmis dalyvauja priimant Bendrosios prekybos 
politikos sprendimus;  

 
b) išplėsti BPP kompetencijos ribas ir priskirti jai visas su prekyba susijusias sritis, taip pat 

tiesiogines užsienio investicijas; 
 
c) taikyti įprastas teisės aktų leidybos procedūras (t. y. kvalifikuotos balsų daugumos principo 

ir bendro sprendimo procedūras su Europos Parlamentu) priimant su BPP prekybos 
politikas susijusius teisės aktus; 

 
d) kadangi BPP taikoma įprasta teisės aktų leidybos procedūra, Europos Parlamento sutikimas 

yra būtinas visiems su Bendrąja prekybos politika susijusiems susitarimams, nepaisant to, 
ar įgyvendinimo priemonių yra reikalaujama, ar ne. 

 
3. Pabrėžia, kad Konstitucijos projekte teigiama, jog prieš ratifikuojant susitarimus, daugiausia 

susijusias su užsienio prekyba, Europos Parlamentas privalo pranešti Tarybai, kad su jomis 
sutinka.  

 
4. Apgailestauja, kad Konstitucijoje Europos Parlamentui vienareikšmiškai nesuteikiama teisė 
tvirtinti Europos Komisijos įgaliojimą derėtis dėl prekybos susitarimo. 
 
5. Susirūpinęs pažymi, kad kvalifikuotos daugumos balsavimo principo taikymas yra ir toliau 

ribojamas, ir ypač pabrėžia, kad: 
 

a) Tarpvyriausybinė konferencija (TVK) nusprendė, kad sudarant su tiesioginėmis užsienio 
investicijomis susijusius susitarimus Taryba sprendžia vieningai (III-315 straipsnis 4 dalis 
– CIG 87/04); 

 
b) TVK išplėtė tuos atvejus, kai Taryba gali vieningai spręsti dėl susitarimų, susijusių su 

paslaugų sritimi, ne tik su paslaugomis susijusiomis su asmenų judėjimu (III-315 straipsnis 
4 dalis – CIG 87/04); 

 
c) TVK nusprendė, kad dėl „socialinės išimties“ atvejų Taryba sprendžia vieningai (III-315 

straipsnis 4b dalis – CIG 87/04);  
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6. Pritaria, kad derantis ir sudarant tarptautinius su BPP susijusius susitarimus Komisija, kaip 
numatyta Konstitucijoje, turi nuolat informuoti Europos Parlamentą ir specialųjį Tarybos 
komitetą apie derybų pažangą. 

 
7. Vis dėlto pažymi, kad siekiant laikytis Konstitucijos ir pritaikyti visas jos nuostatas praktikoje, 

institucijos turi įgyvendinti tam tikrus aspektus, dėl to ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti 
naująjį Tarpinstitucinį susitarimą, kuriame, laikantis Konstitucijos dvasios ir nuostatų, būtų 
nurodytos Europos Parlamento kompetencijos ir vaidmuo kiekviename susitarimo sudarymo 
etape. 

 
8. Ragina Komisiją, laikantis Konstitucijos, pateikti Parlamentui visą informaciją, susijusią su 

Bendrąja prekybos politika, derybomis dėl prekybos ir kitų su prekybos aspektais susijusių 
susitarimų, taip pat informaciją apie pasiūlymus ir pasiūlymų projektus dėl derybų įgaliojimų 
ir (arba) direktyvų, kad Parlamentas turėtų užtektinai laiko išreikšti savo požiūrį atitinkamu 
klausimu ir būtų sudarytos sąlygos Komisijai atsižvelgti į šį požiūrį. 

 
9. Ragina Komisiją siekiant su 133 straipsniu susijusių komiteto veiksmų skaidrumo visus 

Tarptautinės prekybos dokumentus pateikti Europos Parlamentui ir ES valstybių narių 
parlamentų atsakingiems komitetams. 
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