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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
prijal do návrhu uznesenia nasledujúce návrhy: 

1. Vyjadruje spokojnosť s dohodou o ústave a zdôrazňuje, že nová magna charta predstavuje 
významný úspech v procese formovania jednotnej Európy. 

2. Vyjadruje spokojnosť s viacerými významnými zlepšeniami v ustanoveniach, ktoré sa 
týkajú spoločnej obchodnej politiky (Common Commercial Policy, CCP), najmä v 
nasledujúcich oblastiach: 

 
a) uznanie spoločnej obchodnej politiky ako toho rezortu únie, v ktorom má únia výhradnú 

právomoc, čo znamená, že všetky inštitúcie únie sa  na rozhodovacom procese 
zúčastňujú v plnej miere a na porovnateľnom základe; 

 
b) rozšírenie pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky na všetky oblasti obchodu vrátane 

priamych zahraničných investícií; 
 
c) uplatňovanie štandardného legislatívneho postupu (t.j. hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou a spolurozhodovanie s Európskym parlamentom) pre legislatívne akty 
vzťahujúce sa na spoločnú obchodnú politiku; 

 
d) keďže sa v rámci spoločnej obchodnej politiky uplatňuje štandardný legislatívny postup, 

je v súčasnosti súhlas Európskeho parlamentu všeobecne povinný pre všetky dohody v 
rámci spoločnej obchodnej politiky bez ohľadu na to, či sú vykonávacie opatrenia 
potrebné alebo nie. 

 
3. Zdôrazňuje, že v prípade dohôd, ktoré sa týkajú obchodnej politiky ako aj ostatných 

oblastí, by sa  vo všeobecnosti takisto mal vyžadovať súhlas Parlamentu.  

4. Poukazuje s obavami na pokračujúce obmedzenia uplatňovania hlasovania kvalifikovanou 
väčšinou a zdôrazňuje najmä: 

 
5. Víta skutočnosť, že ústava v súvislosti s rokovaniami a uzatváraním medzinárodných 

dohôd stanovuje, aby Komisia pravidelne informovala Európsky parlament o vývoji 
rokovaní tým istým spôsobom, akým informuje osobitný výbor Rady. 

a) skutočnosť, že medzivládna konferencia zaradila dohody v oblasti priamych 
zahraničných investícií medzi prípady, v ktorých môže Rada rozhodnúť jednomyseľne 
(článok III-315 (4) - CIG 87/04); 

 
b) skutočnosť, že medzivládna konferencia rozšírila prípady, v ktorých môže Rada  

rozhodnúť jednomyseľne na všetky dohody v oblasti služieb, pričom sem patria nielen 
dohody týkajúce sa pohybu osôb (článok III-315 (4) - CIG 87/04); 

 
c) skutočnosť, že medzivládna konferencia zaradila „sociálnu výnimku“ medzi prípady, v 

ktorých môže Rada rozhodnúť jednomyseľne (článok III-315 (4) - CIG 87/04);  
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6. Poukazuje však na to, že v záujme dodržania charakteru ústavy a plného rozvoja jej 

ustanovení je potrebné, aby inštitúcie uplatnili niektoré z aspektov. Preto vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zvážili rokovanie o novej rámcovej dohode a/alebo medziinštitucionálnej 
dohode, ktorá Európskemu parlamentu v súlade s myšlienkou ústavy a jej ustanoveniami 
poskytne okrem iného zásadnú definíciu jeho právomocí a jeho účasti v jednotlivých 
fázach, vedúcich k uzavretiu dohody. 

 

7. Vyzýva Komisiu, aby dodržiavajúc charakter ústavy, čo najskôr poskytla Parlamentu 
všetky informácie, ktoré sa týkajú spoločnej obchodnej politiky a rokovania o obchodných 
dohodách alebo rokovania o obchodnopolitických aspektoch akejkoľvek inej dohody, 
vrátane všetkých návrhov a predbežných návrhov rokovacích mandátov a/alebo smerníc, 
aby Parlament mohol prípadne vyjadriť svoj názor a aby ho Komisia mohla náležite 
zohľadniť. 

 
8.  Calls on the Commission, in keeping with the spirit of the Constitution, to provide 

Parliament with all information relating to the Common Commercial Policy and the 
negotiation of commercial agreements or the negotiation of the commercial components of 
any agreement, including all proposals and draft proposals for negotiating mandates and/or 
directives, in sufficient time for Parliament to be able to express its views  and for the 
Commission to be able to take due account of those views. 

 
9. Calls on the Commission, with regard to the transparency of operations of the Article 133 

Committee, to make available all documents to the Committee on International Trade of 
the European Parliament. 
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