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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. apreciază că, în comparaţie cu tratatele existente, Tratatul de la Lisabona reprezintă un 
important pas înainte în ceea ce priveşte politica comercială comună; 

2. atrage atenţia asupra faptului că cele două tratate modificate au aceeaşi valoare juridică şi 
subliniază că, în beneficiul coerenţei, eficienţei, transparenţei şi democraţiei, acestea 
trebuie să fie întotdeauna interpretate în acelaşi mod;

3. salută păstrarea în Tratatul de la Lisabona a îmbunătăţirilor aduse de proiectul de Tratat 
de instituire a unei Constituţii pentru Europa prevederilor referitoare la politica 
comercială comună şi, în special, în ceea ce priveşte:

(a) recunoaşterea faptului că politica comercială comună reprezintă o competenţă 
exclusivă a Uniunii, ceea ce implică o participare completă şi de nivel similar a 
tuturor instituţiilor Uniunii în procesul de decizie în domeniul politicii comerciale 
comune;

(b) extinderea sferei de competenţă a politicii comerciale comune prin includerea 
comerţului cu servicii şi a tuturor sectoarelor conexe comerţului, inclusiv a 
aspectelor comerciale ale proprietăţii intelectuale şi a investiţiilor străine directe;

(c) recunoaşterea statutului de obiectiv al politicii comerciale comune (articolul 188b al 
Tratatului de la Lisabona/articolul 131 al Tratatului CE) acordat reducerii 
obstacolelor (altele decât barierele vamale) 

(d) aplicarea procedurii legislative ordinare (şi anume votul cu majoritate calificată şi 
codecizia împreună cu Parlamentul) în cazul actelor legislative referitoare la politica 
comercială comună;

(e) reunirea Consiliului în şedinţă publică pentru dezbaterea şi adoptarea legislaţiei UE 
şi, în special, a legislaţiei cu privire la politica comercială comună;

(f) faptul că, prin aplicarea procedurilor legislative ordinare, avizul conform al 
Parlamentului este în prezent obligatoriu, fiind o regulă generală pentru toate 
acordurile încheiate în conformitate cu politica comercială comună, indiferent dacă 
măsurile de punere în aplicare sunt necesare sau nu;

(g) aplicarea procedurii de aviz conform înainte de ratificarea acordurilor privind, în 
principal, comerţul exterior.

4. salută faptul că, în ceea ce priveşte negocierea şi încheierea acordurilor internaţionale 
din cadrul politicii comerciale comune, Tratatul de la Lisabona atribuie Comisiei 
obligaţia legală de a informa Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în 
procesele de negociere în acelaşi mod ca şi Comitetul special al Consiliului, desemnat la 
articolul 188 N al Tratatului de la Lisabona (articolul 133  din Tratatul CE );
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5. dezaprobă categoric faptul că Tratatul de la Lisabona nu conferă Parlamentului dreptul 
de a aproba mandatul Comisiei de a negocia un acord comercial şi subliniază 
dezechilibrul existent, în privinţa rolului şi competenţelor Parlamentului, între 
competenţele interne şi cele externe în domeniul politicii comerciale comune;

6. invită totuşi Comisia să includă clauzele şi standardele sociale şi de mediu pe termen 
lung în acordurile comerciale bilaterale sau regionale; subliniază faptul că niciun acord 
de liber schimb nu va fi semnat fără încheierea unui acord de parteneriat şi cooperare;

7. salută cerinţa explicită ca politica comercială comună să acţioneze în serviciul 
principiilor şi obiectivelor acţiunii externe a Uniunii, printre altele protejarea intereselor 
sale fundamentale, sprijinirea democraţiei şi a statului de drept, precum şi promovarea 
dezvoltării durabile;

8. salută instituirea unui Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate cu dublu rol, care va asigura armonia şi coerenţa acţiunii externe a Uniunii; 
consideră că urmărirea obiectivelor politicii comerciale va contribui la interdependenţa 
mondială, precum şi la stabilitatea şi securitatea internaţională;

9. constată, în acest sens, că acţiunea externă a Uniunii cuprinde şi politica comercială 
comună, iar Înaltul Reprezentant ar trebui nu numai să asigure echilibrul just între 
logica interguvernamentală a politicii externe şi de securitate comune (PESC) şi logica 
supranaţională a politicii comerciale comune, dar şi să se asigure că logica 
interguvernamentală a politicii externe şi de securitate comună nu influenţează politica 
comercială comună;

10. ia act de faptul că negocierea şi încheierea de acorduri în domeniul investiţiilor străine 
directe, al serviciilor şi în privinţa aspectelor comerciale ale proprietăţii intelectuale se 
supun aceloraşi condiţii de vot ca legislaţia internă; ia act, de asemenea, de condiţia 
unanimităţii, în anumite situaţii, în ceea ce priveşte serviciile din domeniul culturii, al 
audiovizualului, cele sociale, educaţionale şi de sănătate, care nu vor mai intra în sfera 
competenţelor mixte;

11. invită Consiliul European, Consiliul şi Comisia să aibă în vedere negocierea unui nou 
acord interinstituţional, care să ofere Parlamentului o descriere substanţială a rolurilor şi 
a implicării sale în fiecare etapă a procesului de încheiere a unui acord internaţional;

12. invită Comisia să furnizeze Parlamentului, cu suficient de mult timp înainte, toate 
informaţiile necesare cu privire la politica comercială comună şi la negocierea 
acordurilor comerciale sau a componentelor comerciale ale oricărui acord, inclusiv toate 
propunerile şi proiectele de propuneri de mandate şi/sau instrucţiuni de negociere, astfel 
încât Parlamentul European, precum şi parlamentele naţionale să aibă posibilitatea de a-
şi exprima opiniile, iar Comisia să poată lua în considerare aceste opinii;

13. invită Comisia, cu privire la transparenţa activităţii Comitetului de la articolul 188 N din 
Tratatul de la Lisabona (fostul articol 133 din Tratatul CE) să pună la dispoziţia 
Comisiei pentru comerţ internaţional a Parlamentului European întreaga documentaţie;

14. invită Comisia ca, la adoptarea legislaţiei de punere în aplicare din domeniul politicii 
comerciale, să renunţe la a aduce modificări de substanţă actelor legislative de bază sau 
la a adăuga detalii care influenţează voinţa politică exprimată în actele legislative de 
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bază; subliniază, prin urmare, deosebita importanţă a rolului care îi revine Parlamentului 
European în domeniul politicii comerciale comune de a garanta legitimitatea �i 
responsabilitatea democratică;

15. invită Consiliul să trimită Parlamentului ordinea de zi a Consiliului Afaceri Generale şi 
Relaţii Externe; solicită ca reprezentanţii Parlamentului să participe pe deplin la toate 
reuniunile COREPER II care abordează subiecte aflate sub incidenţa procedurii 
legislative ordinare;

16. îl invită pe viitorul Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate şi vicepreşedinte al Comisiei să analizeze, împreună cu Parlamentul, 
posibilitatea elaborării unor metode corespunzătoare de informare şi consultare deplină 
a Parlamentului cu privire la acţiunea externă a Uniunii. 
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