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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že změny zaváděné Lisabonskou smlouvou v oblasti společné obchodní
politiky přispívají k celkovému posílení její demokratické legitimity a účinnosti; v této 
souvislosti upozorňuje na rozšíření oblasti působnosti společné obchodní politiky, 
na výslovné uznání toho, že všechny oblasti společné obchodní politiky jsou ve výlučné 
pravomoci EU, a zejména na významné posílení úlohy a pravomocí Parlamentu;

2. zdůrazňuje výslovný požadavek, aby společná obchodní politika sloužila zásadám 
a cílům vnější činnosti Unie, mimo jiné ochraně jejích hodnot a základních zájmů, 
podpoře demokracie a právního státu a prosazování udržitelného rozvoje a řádné globální 
správy věcí veřejných; podtrhuje, že je třeba zaručit konzistentnost a vzájemnou podporu 
různých aspektů vnější činnosti EU; domnívá se však rovněž, že je nadále zapotřebí 
samostatné obchodní politiky, která by odpovídala významu obchodních zájmů Evropské 
unie v oblasti zajišťování pracovních míst a blahobytu; varuje před tím, aby byla společná 
obchodní politika pokládána za prostředek k prosazení jiných politických cílů;

3. důrazně podporuje účinné prosazování neobchodních zájmů, jako je dodržování 
ekologických a sociálních norem a norem v oblasti bezpečnosti potravin, uplatňováním 
společné obchodní politiky na dvoustranné, meziregionální a mnohostranné úrovni;

Budoucí vztahy s Evropskou komisí

4. zdůrazňuje, že pokud jde o sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v rámci společné 
obchodní politiky, bude mít Komise zákonnou povinnost informovat Parlament o vývoji 
jednání stejným způsobem jako zvláštní „výbor v článku 207 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (Smlouva o fungování EU)“ jmenovaný Radou; požaduje, aby byly tyto 
informace poskytovány ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě, jako jsou poskytovány 
příslušnému výboru Rady podle tohoto článku;

5. v souvislosti s úlohou a pravomocemi Parlamentu vyjadřuje politování nad nevyvážeností 
jeho vnitřních a vnějších pravomocí v oblasti společné obchodní politiky; považuje 
za obzvláště nepřijatelné, že Lisabonská smlouva nedává Parlamentu právo schvalovat 
mandát Komise pro sjednání obchodní dohody; 

6. domnívá se však, že Parlament má právo stanovit předběžné podmínky pro udělení svého 
souhlasu, kterého bude třeba pro uzavření všech obchodních dohod; zdůrazňuje proto, že 
je zapotřebí posílit rámcovou dohodu o vztazích mezi Parlamentem a Komisí, a to 
zejména odstavec 19 této dohody;

7. žádá, aby byly do takto upravené rámcové dohody začleněny konkrétní body, které budou 
Komisi vyzývat k tomu, aby:

a. reagovala na předběžné podmínky, jež Parlament případně stanoví pro udělení svého 
souhlasu s uzavřením určité obchodní dohody, před zahájením vlastního jednání,
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b. poskytovala Parlamentu veškeré nezbytné informace týkající se společné obchodní 
politiky a jednání o obchodních dohodách nebo jednání o obchodních aspektech 
jakékoli dohody, včetně veškerých návrhů a předloh návrhů mandátů 
pro vyjednávání a/nebo směrnic, a to s dostatečným předstihem tak, aby mohl 
Parlament vyjádřit své stanovisko a aby jej Komise mohla řádně zohlednit,

c. s ohledem na transparentnost činnosti výboru zřízeného podle článku 207 Smlouvy 
o fungování Evropské unie poskytovala příslušnému parlamentnímu výboru všechny 
podklady,

d. přizvala zástupce Parlamentu, aby se jako pozorovatelé účastnili všech jednání 
o obchodních dohodách nebo obchodních aspektech jakékoli jiné mezinárodní
dohody;

Budoucí vztahy s Radou

8. poukazuje na skutečnost, že podle čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování EU budou 
Parlament a Rada při určování rámce pro provádění společné obchodní politiky, jehož 
součástí může být tato politika jako taková i její technické aspekty, spoluzákonodárci 
s rovnoprávným postavením; 

9. domnívá se, že formulace „opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní 
politiky“ v čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování EU znamená, že klíčové prvky této 
politiky budou zahrnuty do legislativních aktů přijímaných běžným legislativním 
postupem a že jiné než podstatné prvky těchto aktů mohou být, pokud tak stanoví 
základní legislativní akt, pozměněny nebo doplněny Komisí formou „aktů v přenesené 
pravomoci“ v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU; 

10. konstatuje, že pokud jde o „akty v přenesené pravomoci“, bude mít Parlament významné 
pravomoci, v jejichž rámci by mohl dokonce vznést námitku vůči vstupu příslušného aktu 
v přenesené pravomoci v platnost, pokud tak stanoví hlavní akt, který je předmětem 
postupu spolurozhodování;

11. domnívá se, že jednotné podmínky pro provádění legislativních aktů v oblasti společné 
obchodní politiky vyžadují, aby tyto akty svěřily prováděcí pravomoci pro přijímání 
„prováděcích aktů“ Komisi v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování EU; naléhavě 
proto vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila nařízení, které stanoví pravidla a obecné
zásady pro prováděcí akty, včetně mechanismů pro kontrolu těchto pravomocí ze strany 
členských států, a naléhavě žádá Parlament a Radu, aby toto nařízení přijaly co nejdříve 
po vstupu Smlouvy v platnost;

12. zdůrazňuje, že toto nařízení by mělo vyzývat Komisi, aby se při přijímání prováděcích 
právních předpisů týkajících se společné obchodní politiky zdržela provádění podstatných 
změn v základních legislativních aktech nebo jejich upřesňování, kterým by byla dotčena 
politická vůle vyjádřená v těchto aktech;

13. vyzývá Evropskou radu, Radu a Komisi, aby uvažovaly o sjednání nové 
interinstitucionální dohody s Parlamentem, která by jasně definovala jeho účast ve všech 
fázích postupu uzavírání mezinárodní dohody;
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14. vyzývá Radu, aby zvala zástupce Parlamentu k účasti na všech schůzích výboru Coreper 
II, které se týkají záležitostí, o nichž se rozhoduje běžným legislativním postupem;

Budoucí vztahy s místopředsedou Evropské komise / vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku – vnější činnost

15. naléhavě vyzývá budoucího vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku (vysokého představitele / místopředsedu), aby projednal 
s Parlamentem odpovídající postupy, které zajistí, že Parlament bude plně informován 
o vnější činnosti Unie a že s ním tato činnost bude plně konzultována; v zájmu 
naplňování tohoto cíle by měly být zavedeny pravidelné společné schůzky skupiny 
komisařů pro vnější vztahy (za předsednictví vysokého představitele / místopředsedy) 
s delegacemi z příslušných parlamentních výborů a pravidelné společné schůzky 
pracovních skupin Rady, výboru Coreper, Politického a bezpečnostního výboru, výboru 
zřízeného podle článku 207 a Evropské komise s parlamentními zpravodaji a delegacemi;

16. vyzývá k tomu, aby byl pro jmenování vysokého představitele / místopředsedy zaveden 
postup slyšení ad hoc, do něhož by se zapojily Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro 
mezinárodní obchod a Výbor pro rozvoj; 

Budoucí vztahy s národními parlamenty členských států EU

17. pokládá za zásadní zachovat v rámci kolegia Komise jediného komisaře s výhradní 
odpovědností za obchodní politiku, aby bylo významu společné obchodní politiky 
učiněno zadost;

18. konstatuje, že veškeré záležitosti spadající do oblasti společné obchodní politiky (část V, 
hlava II Smlouvy o fungování EU) budou ve výlučné pravomoci Unie, a to včetně 
obchodu se zbožím, služeb, obchodních aspektů duševního vlastnictví a přímých 
zahraničních investic, což znamená, že obchodní dohody budou „unijními dohodami“ a 
nebudou již existovat smíšené obchodní dohody uzavírané jak Unií, tak členskými státy;

19. má proto v úmyslu zahájit strukturovaný dialog s národními parlamenty členských států 
s cílem zajistit spojenými silami společné obchodní politice Unie demokratickou 
legitimitu.
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