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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo lietu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka, salīdzinot ar pašreizējiem līgumiem, Lisabonas līgums ir nozīmīgs solis pretī 
kopējai tirdzniecības politikai (KTP);

2. uzsver, ka diviem grozītajiem līgumiem ir tāds pats juridiskais spēks, un uzsver, ka tie 
vienmēr jāinterpretē vienādi, lai nodrošinātu saskaņotību, efektivitāti, pārredzamību un 
demokrātiju;

3. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgumā saglabāti uzlabojumi, kas veikti Eiropas 
Konstitucionālā līguma projektā minētajos noteikumos, kas attiecas uz KTP un jo īpaši 
uz:

a) atzīšanu, ka KTP ir vienīgi Eiropas Savienības kompetencē, kas nozīmē, ka visas ES 
iestādes ņem pilnīgu vai salīdzināmu dalību KTP lēmumu pieņemšanā;

b) KTP darbības jomas paplašināšanu līdz visām jomām, kas saistītas ar tirdzniecību, 
tostarp līdz intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem un ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem;

c) šķēršļu (izņemot muitas šķēršļu) pazemināšanas atzīšana par vienu KTP mērķiem 
(Lisabonas līguma 188.b pants/EK Līguma 131. pants);

d) parastās likumdošanas procedūras (t.i., kvalificētā balsu vairākuma un koplēmuma ar 
Parlamentu) piemērošana tiesību aktiem, kas attiecas uz KTP;

e) publiskas Padomes sanāksmes, kad Padome apspriež un pieņem ES tiesību aktus, 
īpaši tiesību aktus, kas attiecas uz KTP;

f) to, ka, tā kā netiek piemērota parastā likumdošanas procedūra, Parlamenta piekrišana 
tagad ir obligāta visiem nolīgumiem, ko slēdz saskaņā ar KTP, neatkarīgi no tā, vai ir 
vajadzīgi šo nolīgumu īstenošanas pasākumi;

g) piekrišanas procedūras piemērošanu pirms tādu nolīgumu ratificēšanas, kuri attiecas 
galvenokārt uz ārējo tirdzniecību;

4. attiecībā uz tādām sarunām un starptautisku nolīgumu slēgšanu, kas attiecas uz KTP, 
atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgums paredz Komisijai juridiskas saistības turpmāk 
informēt Parlamentu par progresu sarunās, kā arī ievērot Lisabonas līguma īpašo 
„188.n pantu (bijušo EK Līguma 133. pantu) – Padomes Komiteju”;

5. pauž dziļu nožēlu par to, ka Lisabonas līgums Parlamentam nenodrošina tiesības 
apstiprināt Komisijas pilnvaras pārrunāt tirdzniecības nolīgumu un uzsver, ka attiecībā 
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uz Parlamenta lomu un pilnvarām nav līdzsvara starp KTP jomu iekšējo un ārējo 
dimensiju;

6. tāpēc aicina Komisiju divpusējos vai reģionālajos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
tālejošas sociālās un vides klauzulas un standartus; un uzsver, ka bez Partnerības un 
sadarbības nolīguma nedrīkst parakstīt nevienu brīvās tirdzniecības nolīgumu;

7. atzinīgi vērtē skaidri izteikto prasību, ka KTP jākalpo Eiropas Savienības ārējās darbības 
principiem un mērķiem, cita starpā aizsargājot tās fundamentālās intereses, atbalstot 
demokrātiju un tiesiskumu un veicinot ilgtspējīgu attīstību;

8. atzinīgi vērtē to, ka iecelts Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas Augstais 
pārstāvis, kas apvienos divas funkcijas un nodrošinās visu Eiropas Savienības ārējo 
darbību konsekvenci un saskaņotību; uzskata, ka tirdzniecības politikas mērķu 
īstenošana palīdzēs veicināt savstarpēju atkarību starptautiskā līmenī, starptautisko 
stabilitāti un drošību;

9. šajā sakarā atzīmē, ka Eiropas Savienības ārējā darbība ietver arī KTP un ka Augtajam 
pārstāvim ne tikai jānodrošina līdzsvars starp kopējas ārpolitikas un drošības politikas 
(KĀDP) starpvaldību loģiku un KTP pārvalstisku loģiku, bet jānodrošina arī tas, lai 
KĀDP starpvaldību loģika nekaitē KTP;

10. atzīmē, ka, apspriežot un noslēdzot nolīgumus par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
pakalpojumiem un intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem, tiek piemērotas 
tādas pašas balsojuma prasības kā iekšējiem tiesību aktiem; atzīmē arī prasību pēc 
vienprātīga balsojuma saskaņā ar īpašiem nosacījumiem kultūras, audiovizuālo, sociālo, 
izglītības un veselības pakalpojumu jomā, kas turpmāk neatradīsies jauktā kompetencē;

11. aicina Eiropadomi, Padomi un Komisiju apsvērt iespēju izvērst sarunas par jaunu 
Iestāžu nolīgumu, kas nodrošina būtisku definīciju Parlamenta kompetencēm un 
līdzdalību katrā to procesu stadijā, kuru rezultātā tiek noslēgts starptautisks nolīgums;

12. aicina Komisiju nodrošināt Parlamentam visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar 
KTP un sarunām par komerciāliem nolīgumiem vai ar sarunām par jebkurā nolīgumā 
iekļautajiem tirdzniecības elementiem, tostarp par visiem priekšlikumiem un 
priekšlikumu projektiem, lai pārrunātu pilnvaras un/vai direktīvas, nodrošinot šo 
informāciju laikus, lai Parlaments varētu paust savu viedokli un lai Komisija varētu šo 
viedokli ņemt vērā;

13. aicina Komisiju darīt pieejamus Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības 
komitejai visus dokumentus, kas attiecas uz Lisabonas līguma 188.n pantā (EK Līguma 
133. pantā) minētās komitejas darbības pārredzamību;

14. aicina Komisiju, turpmāk pieņemot īstenošanas tiesību aktus tirdzniecības politikas 
jomā, atturēties no būtiskām izmaiņām pamataktos vai tādu detaļu pievienošanas, kuras 
ietekmē pamataktos pausto politisko gribu; tādēļ uzsver, ka Parlamenta loma KTP ir ļoti 
svarīga, lai nodrošinātu demokrātisku leģitimitāti un atbildību;
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15. aicina Padomi darīt Parlamentam zināmu Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 
darba kārtību; un prasa, lai Parlamenta pārstāvji varētu pilnībā iesaistīties visās 
COREPER II sanāksmēs, kurās tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar parasto 
likumdošanas procedūru;

16. aicina turpmāko Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas Augsto pārstāvi un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku apspriest ar Parlamentu adekvātas metodes, ar kuru 
palīdzību Parlaments būs pilnībā informēts un ar to apspriedīsies par Eiropas Savienības 
ārējām darbībām.
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