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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита, че в сравнение със съществуващите договори Договорът от Лисабон 
представлява значителна крачка напред към Обща търговска политика (ОТП); 

2. изтъква, че двата изменени договора имат една и съща правна стойност и 
подчертава, че в интерес на последователността, ефикасността, прозрачността и 
демокрацията те следва винаги да се тълкуват по един и същи начин;

3. приветства обстоятелството, че Договорът от Лисабон поддържа подобренията, 
направени в Проекта на договор за създаване на Конституция за Европа по 
отношение на разпоредбите, свързани с Общата търговска политика, и в частност 
следното:

а) признаването на Общата търговска политика като изключителна 
компетентност на ЕС, което означава пълно и сравнимо участие на всички 
институции на ЕС във вземането на решения по нея;

б) разширяването на обхвата на Общата търговска политика до търговията с 
услуги и всички области, свързани с търговията, включително търговските 
аспекти на интелектуалната собственост и преките чуждестранни инвестиции;

в) признаването на намаляването на бариерите (различни от митническите 
бариери) като една от целите на Общата търговска политика (член 188б от 
Договора от Лисабон/член 131 от Договора за ЕО);

г) прилагането на обикновената законодателна процедура (т.е. гласуване с 
квалифицирано мнозинство и съвместно вземане на решения с Парламента) за 
законодателни актове, свързани с Общата търговска политика;

д) откритите заседания на Съвета при разискване и приемане на законодателство 
на ЕС и по-конкретно на законодателство, свързано с Общата търговска 
политика;

е) обстоятелството, че поради прилагането на обикновената законодателна 
процедура сега съгласието на Парламента става задължително като общо 
правило за всички сключени споразумения по Общата търговска политика, 
независимо дали се изискват или не мерки за изпълнение; 

ж) прилагането на процедура на одобрение преди ратифицирането на 
споразумения, отнасящи се предимно до външната търговия.

4. приветства факта, че що се отнася до преговорите и сключването на 
международни договори в рамките на Общата търговска политика, Договорът от 
Лисабон предвижда Комисията да има правно задължение да информира 
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Парламента относно напредъка на преговорите наравно със специалния Комитет 
по член 188н от Договора от Лисабон (член 133 от Договора за ЕО) на Съвета;

5. изрично осъжда факта, че Договорът от Лисабон не дава на Парламента правото 
да одобрява мандата на Комисията за договаряне на търговски споразумения и 
подчертава дисбаланса - по отношение на ролята и правомощията на Парламента -
между вътрешните и външните компетенции в рамките на Общата търговска 
политика;

6. следователно призовава Комисията да включва далновидни социални и 
екологични клаузи и стандарти в двустранните и регионални търговски 
споразумения; и подчертава, че споразуменията за свободна търговия следва да се 
подписват само при наличие на споразумение за партньорство и сътрудничество; 

7. приветства категоричното изискване Общата търговска политика да служи на 
принципите и целите на външната дейност на ЕС, наред с другото на опазването 
на неговите основни интереси, подкрепата за демокрацията и принципа на 
правовата държава, насърчаването на устойчивото развитие;

8. приветства създаването на поста „под двойна шапка“ на Върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който 
гарантира последователността и съгласуваността на цялата външна дейност на 
Съюза; счита, че следването на целите на търговската политика допринася за 
глобалната взаимозависимост, международната стабилност и сигурност;

9. отбелязва в това отношение, че външната дейност на Съюза обхваща също така и 
Общата търговска политика, и че Върховният представител следва да осигури не 
само подходящия баланс между междуправителствения характер на Общата 
външна политика и политика на сигурност и наднационалния характер на Общата 
търговска политика, но също така да гарантира, че междуправителственият 
характер на Общата външна политика и политика на сигурност няма да окаже 
влияние върху Общата търговска политика;

10. отбелязва, че договарянето и сключването на споразумения в областта на преките 
чуждестранни инвестиции, услугите и търговските аспекти на интелектуалната 
собственост подлежат на същите изисквания за гласуване, както и вътрешното 
законодателство; отбелязва също изискването за единодушие, при определени 
условия, по отношение на услугите в сферата на културата, както и 
аудиовизуалните, социалните, образователните и здравните услуги, които вече
няма да бъдат области на смесена компетентност;

11. призовава Европейския съвет, Съвета и Комисията да разгледат възможността за 
договаряне на ново Междуинституционално споразумение, което да предостави 
на Парламента същностно определение на неговата роля и участието му във всеки 
етап, който води до сключване на международно споразумение;

12. призовава Комисията да предостави на Парламента цялата информация по 
отношение на Общата търговска политика и преговорите във връзка с търговски 
споразумения или договарянето на тези части от други споразумения, които са 
свързани с търговията, в това число всички предложения и проектопредложения 
за договаряне на мандати и/или директиви, като предостави достатъчно време на 
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Европейския парламент, както и на националните парламенти да изразят своите 
становища, и на Комисията, която надлежно да вземе предвид тези становища;

13. призовава Комисията, с оглед на прозрачността на дейността на Комитета по член 
188н от Договора от Лисабон (член 133 от Договора за ЕО), да предостави на 
разположение на комисията по международна търговия на Европейския 
парламент цялата документация;

14. призовава Комисията, в бъдещото законодателство по отношение на прилагането 
на търговската политика, да се въздържи от това да прави промени в 
съдържанието на основните законодателни актове или уточнения, които оказват 
влияние върху политическата воля, изразена в тях; следователно подчертава, че 
ролята на Парламента в областта на Общата търговска политика е много важна за 
гарантирането на демократичната легитимност и отчетност;

15. призовава Съвета да предостави на Парламента дневния ред на Съвета по външни 
отношения;  и изисква представителите на Парламента да имат пълноправно 
участие във всички заседания на КОРЕПЕР II, на които се разискват въпроси, 
попадащи в обхвата на обикновената законодателна процедура;

16. призовава бъдещия Върховен представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията  да 
разгледа съвместно с Парламента подходящи начини за цялостно информиране и 
консултиране с Парламента относно външната дейност на Съюза. 
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