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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju kā atbildīgo 
komiteju tās rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. ar prieku atzīmē, ka ir panākta vienošanās par Konstitucionālo līgumu un uzsver, ka jaunais 
līgums ir svarīgs solis pretī integrētai Eiropai, it īpaši ārējās tirdzniecības jomā; uzsver, ka 
ārējā tirdzniecība demonstrē iekšējā tirgus “uz ārpasauli vērsto seju”,  

 
2. izsaka gandarījumu par daudziem būtiskiem uzlabojumiem noteikumos par kopēju 

tirdzniecības politiku (KTP), it īpaši šādiem: 
 

a) ka KTP ir atzīta par ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci, kas nozīmē, ka KTP 
lēmumu pieņemšanā pilnā mērā un atbilstoši piedalās visas Eiropas Savienības iestādes; 

 
b) ka KTP darbības loks ir paplašināts attiecībā uz visām ar tirdzniecību saistītajām jomām, 

arī uz tiešajām ārvalstu investīcijām; 
 
c) ka parastā likumdošanas procedūra (t.i., balsošana ar kvalificētu vairākumu un 

koplēmuma procedūra ar Eiropas Parlamentu) tiek piemērota attiecībā uz tiesību aktiem, 
kas attiecas uz KTP; 

 
d)  to, ka tagad pielieto parasto likumdošanas procedūru un Eiropas Parlamenta piekrišana 

tagad parasti ir obligāta visiem ar KTP saistītajiem nolīgumiem, neskatoties uz to, vai 
īstenošanas pasākumi ir vajadzīgi vai ne, 

3.  uzsver, ka jaunajā Konstitucionālajā līguma ir noteikts, ka Eiropas Parlamentam ir jādod 
piekrišana Padomei pirms vēl tiek ratificēti nolīgumi, kas pārsvarā ir saistīti ar ārējo 
tirdzniecību, un izsaka nozēlu, ka tas tā nenotika līdz šim; 

 
4. izsaka nožēlu, ka Konstitucionālajā līgumā Eiropas Parlamentam nav skaidri piešķirtas 

tiesības apstiprināt Eiropas Komisijas mandātu risināt sarunas par tirdzniecības 
nolīgumiem;  

5. izsaka nožēlu par joprojām pastāvošajiem ierobežojumiem izmantot kvalificētā vairākuma 
balsojumu, un īpaši par: 

 
a) to, ka Starpvaldību konference (SK) ir pievienojusi nolīgumus tiešo ārzemju investīciju 

jomā tiem gadījumiem, kuros Padome var pieņemt lēmumu ar vienbalsīgu balsojumu 
(III – 315 – 4. pants — CIG87/04); 

 
b) faktu, ka SK ir palielinājusi to gadījumu skaitu, kuros Padome var pieņemt lēmumu ar 

vienbalsīgu balsojumu par visiem nolīgumiem pakalpojumu jomā un nevis tikai par 
tiem pakalpojumiem, kas saistās ar personu pārvietošanos (III – 315 – 4 pants — 
CIG 87/04); 

 
c) faktu, ka SK ir pievienojusi  “sociālo izņēmumu” tiem gadījumiem, kuros Padome var 
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pieņemt lēmumu ar vienbalsīgu balsojumu (III – 315 – 4. panta b)punkts — CIG87/04);  
 

6.  izsaka gandarījumu, ka Konstitucionālajā līgumā ir noteikts, ka attiecībā uz sarunām un 
starptautisku nolīgumu noslēgšanu atbilstīgi KTP, Komisijai tagad ir juridiskas saistības 
informēt Eiropas Parlamentu par sarunu gaitā panākto progresu tādā pašā apjomā kā 
Padomes atbildīgo komiteju; 

7.  tomēr piezīmē, ka dažiem tā aspektiem ir nepieciešama tālāka strukturāla īstenošana, lai tie 
atbilstu Konstitucionālā līguma garam un pilnībā iemiesotu tās noteikumus, un attiecīgi 
aicina Padomi un Komisiju apsvērt iespēju rīkot sarunas par Iestāžu nolīgumu, kas, 
atbilstoši Konstitucionālā līguma garam un noteikumiem sniedz Eiropas Parlamentam 
pilnvērtīgu definīciju, kurā, starp citu, ir noteikts arī Parlamenta pilnvaru apjoms un 
iesaistīšanās pakāpe visos posmos, kas ved pie nolīguma noslēgšanas; 

8.  aicina Komisiju atbilstoši Konstitucionālā līguma garam savlaicīgi sniegt Eiropas 
Parlamentam visu informāciju, kas attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku un sarunām par 
tirdzniecības nolīgumiem vai sarunām, kurās apspriež kādā nolīgumā ietilpstošas ar 
tirdzniecību saistītas sadaļas, tajā skaitā informāciju par visiem priekšlikumiem un 
priekšlikumu projektiem attiecībā uz mandātiem un/vai direktīvām, lai Parlaments varētu 
paust savu viedokli un lai Komisija varētu ņemt tā viedokli vērā; 

 
9. aicina Komisiju, attiecībā uz 133. pantā noteikto darbības pārredzamību, ļaut Eiropas 

Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejai piekļūt visiem dokumentiem. 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Konstitūcijas līguma projekts 
Procedurenumber 2004/2129(INI) 
Atbildīgā komiteja AFCO 
Ciešāka sadarbība – 
Atzinumu sagatavoja: Jorgo Chatzimarkakis 
 Iecelšanas datums 28.07.2004 
Apspriests komitejā 22.10.2004     
Datums, kad ierosinājumi pieņemti 16.11.2004 
Galīgā balsojuma rezultāti par: 23 
 pret: 4 
 atturas: 1 
Deputāti, kas piedalījās galīgajā balsojumā Enrique Barón Crespo, Peter Šťastný, Jean Daniel Varela Suanzes-

Carpegna, Daniel Caspary, Jan Christian Ehler, Georgios 
Papastamkos; Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saifi, Robert 
William Sturdy, Zbigniew Franciszek Zaleski, Françoise Castex, Glyn 
Ford; Erika Mann, David W. Martin, Javier Moreno Sánchez, 
Pasqualina Napoletano; Giulietto Chiesa; Sajjad Haider Karim, 
Johan Van Hecke, Alain Lipietz; Caroline Lucas, Jacky Henin; 
Helmuth Markov 

Aizstājēji, kas piedalījās gala balsojumā Margrietus van den Berg, Jorgo Chatzimarkakis, Filip Andrzej 
Kaczmarek, Jörg Leichtfried, Maria Martens 

Aizstājēji, kas piedalījās gala balsojumā 
saskaņā ar 178. panta 2. punktu 
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