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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1.  izraža zadovoljstvo ob sporazumu o Ustavi in poudarja, da je novo besedilo Ustave 
napredek v postopku doseganja integrirane Evrope, zlasti na področju zunanje trgovine. 
Poudarja, da gre pri zunanji trgovini za „zunanji izraz“ enotnega trga. 

2. izraža zadovoljstvo glede številnih izboljšanj v določbah, ki zadevajo skupno trgovinsko 
politiko, predvsem glede: 

a) priznavanja skupne trgovinske politike kot področja izključno v pristojnosti Unije, kar 
pomeni, da vse institucije Unije celovito in na primerljivi ravni sodelujejo pri 
sprejemanju odločitev o skupni trgovinski politiki; 

b) razširitve področja uporabe skupne trgovinske politike na vsa s trgovino povezana 
področja, vključno z neposrednimi tujimi naložbami; 

c) uporabe običajnega zakonodajnega postopka (glasovanja s kvalificirano večino in 
soodločanja z Evropskim parlamentom) za zakonodajne akte s področja skupne 
trgovinske politike; 

d) dejstva, da je zaradi uporabe običajnega zakonodajnega postopka pri skupni trgovinski 
politiki privolitev Evropskega parlamenta sedaj obvezna in velja za splošno pravilo pri 
vseh sporazumih v okviru skupne trgovinske politike, ne glede na to, ali so izvedbeni 
ukrepi potrebni ali ne. 

3. poudarja, da nova Ustava določa, da mora Evropski parlament dati privolitev Svetu pred 
ratifikacijo sporazumov, ki obravnavajo zlasti zunanjo trgovino, in obžaluje, da to do zdaj 
ni bilo tako. 

4. obžaluje, da Ustava ne izrecno daje Evropskemu parlamentu pravice, da odobri pooblastilo 
Evropske komisije za pogajanja o sporazumu o trgovini. 

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da še vedno obstajajo omejitve glede uporabe glasovanja s 
kvalificirano večino in poudarja zlasti: 

a) da je medvladna konferenca dodala sporazume s področja neposrednih tujih naložb k 
primerom, v katerih lahko Svet odloča soglasno, (člen III- 315(4) - CIG87/04); 

b) da je medvladna konferenca razširila področje, kjer Svet lahko odloča soglasno, na vse 
sporazume s področja storitev in ne le na storitve, ki vključujejo gibanje oseb (člen III- 
315 (4) - CIG 87/04); 

c) da je medvladna konferenca dodala "socialno izjemo" k primerom, v katerih lahko Svet 
odloča soglasno (člen III- 315(4) - CIG 87/04). 

6. Pozdravlja, da Ustava v zvezi s pogajanji in sklenitvijo mednarodnih sporazumov v skladu 
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s skupno trgovinsko politiko zagotavlja, da je Komisija zdaj pravno zavezana, da obvešča 
Evropski parlament o napredku pogajanj na isti ravni kot posebni odbor Sveta. 

7. ugotavlja potrebo po nadaljnjem institucionalnem izvajanju določenih vidikov v duhu 
Ustave in dokončnega oblikovanja njenih določb, zato poziva Svet in Komisijo, naj 
premislita o pogajanjih glede novega okvirnega sporazuma in/ali medinstitucionalnega 
sporazuma, ki bo v skladu z ustavo in njenimi določbami Evropskemu parlamentu 
zagotovil vsebinsko opredelitev njegovih pristojnosti in vloge na vsaki stopnji procesa 
sklenitve sporazuma; 

8. poziva Komisijo, naj v duhu Ustave Parlamentu pravočasno zagotovi vse informacije v 
zvezi s skupno trgovinsko politiko in pogajanji o trgovinskih sporazumih ali trgovinskih 
vidikih drugih sporazumov, vključno s predlogi in osnutki predlogov za pogajalski mandat 
in/ali direktive, tako da lahko Parlament izrazi svoja stališča in jih Komisija lahko 
ustrezno upošteva. 

9. Poziva Komisijo v zvezi s preglednostjo postopkov člena 133 Odbor, da dá na voljo vse 
dokumente Odboru za mednarodno trgovino Evropskega parlamenta. 
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