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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Lisabonos sutartis, palyginti su jau galiojančiomis sutartimis, yra svarbus 
dokumentas plėtojant bendrąją prekybos politiką;

2. pabrėžia, kad dvi minėtosios iš dalies pakeistos sutartys turi vienodą teisinę vertę, ir 
pažymi, kad siekiant nuoseklumo, veiksmingumo, skaidrumo ir demokratijos abi sutartys 
visuomet turėtų būti traktuojamos vienodai;

3. teigiamai vertina tai, kad į Lisabonos sutartį įtrauktos Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
projekte numatytos patobulintos bendrosios prekybos politikos nuostatos, t. y.:

a) pripažįstama, kad bendrosios prekybos politikos klausimai priklauso išskirtinei 
Europos Sąjungos kompetencijai, vadinasi, priimdamos su bendrąja prekybos 
politika susijusius sprendimus, visapusiškai ir panašiomis sąlygomis dalyvauja visos 
Europos Sąjungos institucijos;

b) išplečiama bendrosios prekybos politikos aprėptis – įtraukiama prekyba paslaugomis 
ir visos su prekyba susijusios sritys, įskaitant prekybinius intelektinės nuosavybės ir 
tiesioginių užsienio investicijų aspektus;

c) pripažįstama, kad į bendrosios prekybos politikos nuostatas turėtų būti įtrauktas 
siekis mažinti ne vien tik muitų, bet ir kitas kliūtis (Lisabonos sutarties 
188b straipsnis / EB sutarties 131 straipsnis);

d) su bendrąja prekybos politika susiję teisės aktai tvirtinami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, t. y. taikomos kvalifikuotos daugumos balsavimo ir bendro sprendimo 
dalyvaujant Parlamentui procedūros;

e) diskutuodama dėl ES teisės aktų, ypač dėl tų, kurie susiję su bendrąja prekybos 
politika, ir juos priimdama Taryba užtikrina posėdžių viešumą;

f) kadangi taikoma įprasta teisėkūros procedūra, tai nuo šiol sudarant visus su bendrąja 
prekybos politika susijusius susitarimus privaloma gauti Parlamento sutikimą, 
nesvarbu, ar būtinos įgyvendinimo priemonės, ar ne;

g) prieš ratifikuojant visus susitarimus, pagal kuriuos daugiausia siekiama spręsti 
išorinės prekybos klausimus, taikoma pritarimo procedūra;

4. palankiai vertina tai, kad Lisabonos sutartyje numatyta, jog vykstant deryboms ir sudarant 
tarptautinius susitarimus, susijusius su bendrąja prekybos politika, Komisija teisiškai 
privalės vienodai informuoti apie derybų pažangą ir Parlamentą, ir specialųjį pagal 
Lisabonos sutarties 188n straipsnį (EB sutarties 133 straipsnis) sudarytą komitetą;

5. labai apgailestauja, kad Lisabonos sutartyje nenumatoma Parlamentui suteikti teisės 
tvirtinti Komisijos įgaliojimo derėtis dėl prekybos susitarimų, ir, atkreipdamas dėmesį į 
Parlamento vaidmenį ir įgaliojimus, taip pat apgailestauja, kad nėra pusiausvyros 
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sprendžiant vidaus ir išorės kompetencijos klausimus, susijusius su bendrąja prekybos 
politika;

6. todėl ragina Komisiją įtraukti į dvišalius ar regioninės prekybos susitarimus visapusiškas 
socialines ir aplinkos nuostatas bei standartus; pabrėžia, kad nė vieno laisvosios prekybos 
susitarimo neturėtų būti pasirašoma nesudarius partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimo;

7. teigiamai vertina išsamų reikalavimą, kuriuo remiantis turėtų būti siekiama, kad bendroji 
prekybos politika atspindėtų Europos Sąjungos išorės veiksmų principus ir tikslus, inter 
alia, siekį ginti pagrindinius interesus, remti demokratiją ir teisės normas bei skatinti 
tvarią plėtrą;

8. palankiai vertina tai, kad, siekiant užtikrinti visų Europos Sąjungos vykdomų išorės 
veiksmų nuoseklumą ir darną, įsteigta dviguba Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
bendrajai užsienio ir saugumo politikai pareigybė; mano, kad siekiant prekybos politikos 
tikslų bus prisidėta skatinant pasaulinę savitarpio priklausomybę, stabilumą tarptautiniu 
lygmeniu ir saugumą;

9. todėl pažymi, kad Europos Sąjungos išorės veiksmai aprėpia ir bendrąją prekybos 
politiką ir kad vyriausiasis įgaliotinis užtikrina ne tik tarpvyriausybinės bendrosios 
užsienio ir saugumo politikos (BUSP) veiksmų ir viršvalstybinės bendrosios prekybos 
politikos veiksmų pusiausvyrą, bet ir tai, kad tarpvyriausybiniai BUSP veiksmai neturėtų 
pernelyg didelės įtakos bendrajai prekybos politikai;

10. pažymi, kad derantis dėl tiesioginių užsienio investicijų, paslaugų ir su prekyba susijusių 
intelektinės nuosavybės aspektų ir sudarant su jais susijusius susitarimus būtina taikyti 
tuos pačius balsavimo reikalavimus, kurie taikomi priimant nacionalinius teisės aktus; 
taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ypatingomis sąlygomis būtinas vieningumas 
sprendžiant klausimus kultūros, garso ir vaizdo produkcijos, švietimo ir sveikatos 
apsaugos srityse, kurios nepriklauso bendrajai kompetencijai;

11. ragina Europos Vadovų Tarybą, Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybę derėtis dėl naujojo 
institucijų susitarimo, kuriame būtų iš esmės apibrėžtas Parlamento vaidmuo ir 
Parlamento dalyvavimo kiekvienu tarptautinių susitarimų sudarymo etapu ribos;

12. ragina Komisiją tinkamu metu suteikti Parlamentui visą būtiniausią informaciją, susijusią 
su bendrąja prekybos politika ir derybomis dėl prekybos susitarimų arba derybomis dėl 
kiekvienos su prekyba susijusios bet kurio susitarimo dalies, įskaitant visus pasiūlymus ir 
pasiūlymų dėl derybų įgaliojimų ir (arba) direktyvų projektus, kad Europos Parlamentas 
ir nacionaliniai parlamentai galėtų pareikšti savo požiūrį, o Komisija galėtų tinkamai į jį 
atsižvelgti;

13. siekdamas ateityje užtikrinti skaidrią pagal Lisabonos sutarties 188n straipsnį (EB 
sutarties 133 straipsnis) įsteigto komiteto veiklą, ragina Komisiją pateikti Parlamento 
Tarptautinės prekybos komitetui visus dokumentus;

14. ragina Komisiją ateityje priimant su prekybos politika susijusius įgyvendinimo teisės 
aktus neskubėti iš esmės keisti pagrindinių teisės aktų arba įtraukti patikslinimų, kuriais 
remiantis būtų daromas poveikis pagrindiniuose teisės aktuose išreikštai politinei valiai;
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todėl pabrėžia, kad spręsdamas su bendrąja prekybos politika susijusius klausimus 
Parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį – užtikrindama demokratinį teisėtumą ir 
atskaitomybę;

15. ragina Tarybą pateikti Parlamentui Antrojo nuolatinių atstovų komiteto 
(pranc. COREPER II) ir Išorės reikalų tarybos darbotvarkes; teigia, kad Parlamento 
atstovai turėtų visapusiškai dalyvauti visuose COREPER II posėdžiuose, kuriuose 
sprendžiami klausimai, susiję su įprastos teisėkūros procedūros taikymo sritimi;

16. ragina būsimąjį Europos Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bendrajai užsienio ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją kartu su Parlamentu svarstyti, kokie galėtų 
būti tinkami Parlamento visapusiško informavimo apie ES išorės veiksmus ir 
konsultavimosi su juo šiais klausimais būdai.
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