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     WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmując do wiadomości porozumienie w sprawie Konstytucji, 
podkreśla, że nowy tekst Traktatu jest postępem na drodze ku zjednoczonej Europie, 
szczególnie w zakresie handlu zagranicznego; podkreśla, że w przypadku handlu 
zagranicznego chodzi o „zewnętrzne oblicze" rynku wewnętrznego. 

 
 2. wyraża zadowolenie z dokonania istotnych udoskonaleń wielu przepisów odnoszących się 

do wspólnej polityki handlowej (WPH), a w szczególności następujących: 
 

a) uznania WPH za należącą do wyłącznej kompetencji Unii, co oznacza pełen oraz 
porównywalny udział wszystkich instytucji unijnych w procesie decyzyjnym w zakresie 
WPH; 

 
b) rozszerzenia zasięgu WPH na wszystkie dziedziny związane z handlem, w tym na 

zagraniczne inwestycje bezpośrednie; 
 
c) zastosowania zwykłej procedury legislacyjnej (tj. decyzji podejmowanych większością 

kwalifikowaną oraz procedury współdecydowania z Parlamentem Europejskim) do 
aktów prawnych odnoszących się do WPH; 

 
d) faktu, iż, w związku z zastosowaniem przy WPH zwykłej procedury legislacyjnej, z 

zasady wymagane jest obecnie, by Parlament Europejski wyraził zgodę na wszystkie 
porozumienia nawiązujące do WPH bez względu na to, czy należy stosować środki 
wykonawcze czy nie. 

 
3. podkreśla, iż Traktat Konstytucyjny stanowi, że Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu 

Europejskiego przed ratyfikacją porozumień, które dotyczą głównie handlu zagranicznego, 
i wyraża ubolewanie, że dotychczas nie zawsze o tę zgodę nie występowano. 

 
4. wyraża ubolewanie, że Konstytucja nie nadaje Parlamentowi Europejskiemu w sposób 

jednoznaczny prawa do zatwierdzenia upoważnienia Komisji Europejskiej do negocjacji 
porozumień handlowych. 

 
5. z niepokojem zwraca uwagę na stale rosnące ograniczenie zastosowania głosowania 

większością kwalifikowaną, w szczególności zaś podkreśla, iż: 
 

a) Konferencja Międzyrządowa włączyła porozumienia zawierane w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do obszaru przypadków objętych jednomyślną 
decyzją Rady (Artykuł III - 315 (4) - CIG 87/04); 

 
b) Konferencja Międzyrządowa rozszerzyła zakres jednomyślnego podejmowania decyzji 

przez Radę na wszystkie porozumienia w zakresie usług, i to nie tylko tych, które 
dotyczą przepływu osób (Artykuł III - 315 (4) - CIG 87/04); 
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c) Konferencja Międzyrządowa włączyła „wyjątek socjalny” do przypadków, w których 

Rada może decydować jednomyślnie (Artykuł III- 315 (4) - CIG 87/04).  
 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż, odnośnie prowadzenia negocjacji oraz zawierania 
porozumień międzynarodowych w zakresie WPH, Konstytucja stanowi, że Komisja jest 
obecnie prawnie zobowiązana do informowania Parlamentu Europejskiego o postępie w 
prowadzonych negocjacjach w tym samym stopniu, co specjalnego komitetu w Radzie. 

 
7. podkreśla jednakże iż, w dążeniu do zachowania ducha Konstytucji a także pełnego 
rozwinięcia jej postanowień, poszczególne aspekty wymagają dalszego instytucjonalnego 
wdrożenia. Dlatego zwraca się do Rady i Komisji o rozpatrzenie podjęcia negocjacji w 
sprawie Porozumienia Międzyinstytucjonalnego, które, w zgodzie z duchem i 
postanowieniami Konstytucji, zapewni Parlamentowi Europejskiemu między innymi 
konkretny zakres jego kompetencji oraz zaangażowanie na każdym etapie negocjacji 
prowadzących do zawarcia porozumienia. 
 
8. w zgodzie z duchem Konstytucji zwraca się do Komisji o dostarczenie Parlamentowi 
Europejskiemu wszelkich informacji odnośnie wspólnej polityki handlowej oraz negocjacji w 
sprawie porozumień handlowych lub też negocjacji handlowego aspektu jakiegokolwiek 
porozumienia, w tym propozycji oraz projektów propozycji dotyczących negocjacji 
mandatów i/lub dyrektyw. Powinno to mieć miejsce w czasie umożliwiającym Parlamentowi 
wyrażenie swoich opinii, zaś Komisji na ich rozpatrzenie. 
 
9. Wzywa Komisję, ze względu na przejrzystość działań prowadzonych przez komitet 
powołany na podstawie art. 133, do udostępnienia wszystkich dokumentów Komisji Handlu 
Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim. 
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