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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at de ændringer, der indføres af Lissabontraktaten inden for den fælles 
handelspolitik, generelt bidrager til at styrke dets demokratiske legitimitet og dets 
effektivitet; fremhæver i den henseende udvidelsen af anvendelsesområdet for den fælles 
handelspolitik, den udtrykkelige anerkendelse af alle områder, der er dækket af den fælles 
handelspolitik, hvor EU har enekompetence, og navnlig Parlamentets væsentligt styrkede 
rolle og beføjelser;

2. understreger det udtrykkelige krav om, at den fælles handelspolitik skal fremme 
principperne bag og målsætningerne for EU's eksterne aktiviteter, bl.a. sikre dets værdier 
og grundlæggende interesser, støtte demokrati og retssamfund og fremme en bæredygtig 
udvikling og god global styring; understreger behovet for at sikre overensstemmelse og 
gensidig støtte mellem de forskellige aspekter af EU's eksterne aktiviteter; mener 
imidlertid, at der fortsat er behov for en selvstændig handelspolitik, som lever op til den 
betydning, Den Europæiske Unions handelspolitiske interesser har for arbejdspladser og 
velfærd; advarer mod at betragte den fælles handelspolitik som et forhandlingsobjekt, der
kan ofres til gengæld for at få opfyldt andre politiske mål;

3. går varmt ind for effektivt at fremme ikke-handelsmæssige anliggender, såsom 
overholdelse af miljø-, social- og fødevaresikkerhedsstandarder, som led i 
gennemførelsen af den fælles handelspolitik på bilateralt, interregionalt og multilateralt 
plan;

Fremtidige forbindelser med Europa-Kommissionen
4. understreger, at for så vidt angår forhandlinger om og indgåelse af internationale aftaler 

inden for rammerne af den fælles handelspolitik vil Kommissionen være retligt forpligtet 
til at underrette Parlamentet om udviklingen i forhandlingerne på lige fod med Rådets 
"særlige udvalg" som nævnt i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde; kræver, at dette udvalg underrettes i samme omfang og på samme 
tidspunkt som Rådets kompetente udvalg, jf. denne artikel;

5. beklager, at der med hensyn til Parlamentets rolle og beføjelser ikke er balance mellem 
den interne og eksterne kompetence inden for den fælles handelspolitik; finder det 
navnlig uacceptabelt, at Lissabontraktaten ikke giver Parlamentet ret til at godkende 
Kommissionens mandat til at forhandle om indgåelse af handelsaftaler;

6. mener dog, at Parlamentet er berettiget til at stille forhåndsbetingelser for at give sit 
samtykke, som vil være påkrævet for indgåelse af alle handelsaftaler; understreger derfor 
behovet for at styrke rammeaftalen om forbindelserne mellem Parlamentet og 
Kommissionen og særlig dens punkt 19;

7. kræver, at der i en sådan revideret rammeaftale indføjes specifikke punkter, hvori 
Kommissionen opfordres til
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a) at reagere på Parlamentets eventuelle forhåndsbetingelser for at give sit samtykke til 
indgåelse af en handelsaftale, før forhandlingerne rent faktisk påbegyndes,

b) at give Parlamentet alle de nødvendige oplysninger om den fælles handelspolitik og 
forhandlinger om indgåelse af handelsaftaler eller forhandlinger om de 
handelspolitiske dele af enhver form for aftale, herunder alle forslag og udkast til 
forslag til forhandlingsmandater og/eller retningslinjer, i så god tid, at Parlamentet kan 
tilkendegive sine synspunkter, og Kommissionen kan tage behørigt hensyn til disse 
synspunkter,

c) med hensyn til transparensen af virksomheden i det i artikel 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde omhandlede udvalg at stille alle dokumenter til 
rådighed for Parlamentets ansvarlige udvalg,

d) at lade en observatørdelegation fra Parlamentet deltage i alle forhandlinger om 
handelsaftaler eller handelspolitiske dele af alle andre internationale aftaler;

Fremtidige forbindelser med Rådet
8. påpeger, at Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 207, stk. 2, i TEUF vil være 

medlovgivere på lige fod i forbindelse med fastlæggelse af rammen for gennemførelse af 
den fælles handelspolitik, som kan omfatte både den fælles handelspolitik som sådan og 
dens tekniske aspekter;

9. mener, at ordlyden "foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af 
den fælles handelspolitik" i artikel 207, stk. 2, i TEUF indebærer, at de væsentlige 
bestemmelser i den fælles handelspolitik vil blive medtaget i retsakter vedtaget i henhold 
til den almindelige lovgivningsprocedure, og at ikke-væsentlige bestemmelser i disse 
retsakter, såfremt det er fastsat i basisretsakten, kan ændres eller suppleres af 
Kommissionen i form af "delegerede retsakter", jf. artikel 290 i TEUF;

10. konstaterer, at Parlamentet med hensyn til “delegerede retsakter” vil have betydelige 
beføjelser, der kunne gå så vidt som til at gøre indsigelse mod den pågældende 
delegerede retsakts ikrafttrædelse, såfremt dette er fastsat i hovedretsakten vedtaget ved 
fælles beslutningstagning;

11. mener, at ensartede betingelser for gennemførelse af retsakter i den fælles handelspolitik 
kræver, at retsakterne giver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at vedtage 
"gennemførelsesbestemmelser", jf. artikel 291 i TEUF; opfordrer derfor Kommissionen 
til hurtigst muligt at foreslå en forordning med regler og generelle principper for
gennemførelsesbestemmelser, herunder mekanismer for medlemsstaternes kontrol med 
disse beføjelser, og opfordrer Parlamentet og Rådet til at vedtage denne forordning 
hurtigst muligt efter traktatens ikrafttrædelse;

12. understreger, at Kommissionen i denne forordning bør opfordres til at undlade at foretage 
indholdsmæssige ændringer i basisretsakter eller præciseringer, som har konsekvenser for 
den politiske vilje, der er udtrykt i basisretsakter, når den vedtager 
gennemførelseslovgivning vedrørende handelspolitikken;

13. opfordrer Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen til at overveje at forhandle om 
indgåelsen af en ny interinstitutionel aftale med Parlamentet indeholdende en konkret 



AD\725629DA.doc 5/6 PE404.787v02-00

DA

definition af Parlamentets roller og inddragelse i alle de faser, der ligger forud for 
indgåelsen af en international aftale;

14. opfordrer Rådet til at indbyde Parlamentets repræsentanter til at deltage i alle Coreper II's 
møder om spørgsmål, der falder ind under den almindelige lovgivningsprocedure;

Fremtidige forbindelser med Kommissionens næstformand / Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik – eksterne aktioner
15. opfordrer indtrængende EU's fremtidige højtstående repræsentant for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken til i samarbejde med Parlamentet at overveje, hvilke 
hensigtsmæssige metoder der kan anvendes til at holde Parlamentet fuldt orienteret om 
EU's eksterne aktioner og til i fuld udstrækning at høre det herom; med henblik på at 
opnå dette bør det blive almindelig praksis at holde regelmæssige fællesmøder mellem 
gruppen af kommissærer for eksterne anliggender (ledet af den højtstående 
repræsentant/næstformanden) og delegationer fra de ansvarlige parlamentsudvalg samt 
regelmæssige fællesmøder mellem Rådets arbejdsgrupper, Coreper, Den Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité, det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 207, Europa-
Kommissionen og Parlamentets ordførere og delegationer;

16. opfordrer til, at der indføres en ad hoc-høringsprocedure for udnævnelse af den 
højtstående repræsentant/næstformanden under inddragelse af Udenrigsudvalget, 
Udvalget om International Handel (INTA) og Udviklingsudvalget;

Fremtidige forbindelser med EU-medlemsstaternes nationale parlamenter
17. betragter det som væsentligt i kommissionskollegiet at bibeholde en kommissær med 

handelspolitik som eneste ansvarsområde, således at den fælles handelspolitiks betydning 
tilgodeses;

18. konstaterer, at alle spørgsmål, der henhører under den fælles handelspolitik (femte del, 
afsnit II, i TEUF), hører ind under Unionens enekompetence, såsom handel med varer og 
tjenesteydelser, handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret og direkte 
udenlandske investeringer, hvilket betyder, at handelsaftaler vil være "EU-aftaler", og at 
der ikke længere vil blive indgået blandede handelsaftaler af både EU og 
medlemsstaterne;

19. agter derfor at gå ind i en struktureret dialog med medlemsstaternes nationale parlamenter 
for i fællesskab at sikre demokratisk legitimitet i EU's fælles handelspolitik.
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