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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 sutartyje numatyti bendros prekybos politikos (BPP) pakeitimai 
sudaro sąlygas didinti jos demokratinį teisėtumą ir veiksmingumą; atsižvelgiant į tai, 
pabrėžia, kad BPP taikymo sritis buvo išplėsta, visos BPP sritys priskirtos išskirtinei 
kompetencijai ir labai sustiprintas Parlamento vaidmuo ir galios;

2. pabrėžia aiškų reikalavimą, kad BPP turi būti vykdoma vadovaujantis Sąjungos išorės 
veiksmų principais ir tikslais, inter alia, ginti jos vertybes ir pagrindinius interesus, 
paremti demokratiją ir teisinę valstybę, skatinti tvarų vystymąsi ir tinkamą pasaulio 
valdymą; pabrėžia būtinybę užtikrinti įvairių ES išorės veiksmų nuoseklumą ir tarpusavio 
suderinamumą; tačiau mano, kad toliau reikalinga savarankiška prekybos politika, kurią 
taikant kuria būtų tinkamai atsižvelgiama į Europos Sąjungos prekybos interesų svarbą 
užimtumui ir klestėjimui; įspėja, kad BPP neturėtų būti vertinama kaip derybų 
kontrargumentas kitų politikos tikslų įgyvendinimo atžvilgiu;

3. labai pritaria veiksmingam ne prekybos klausimų, pvz., aplinkos, socialinių ir maisto 
saugos standartų laikymosi, skatinimui vykdant BPP dvišaliu, tarpregioniniu ir 
daugiašaliu lygmenimis;

Tolesni santykiai su Europos Komisija
4. pabrėžia, kad vesdama derybas ir sudarydama susitarimus pagal BPP Komisija bus 

teisiškai įpareigota informuoti Parlamentą ir specialųjį Tarybos paskirtą komitetą, 
nurodytą Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 207 straipsnyje, apie derybų eigą; ragina šią 
informaciją pateikti tokiu pat mastu ir tokiu pat metu, kaip ir atitinkamam Tarybos 
komitetui pagal minėtąjį straipsnį;

5. apgailestauja, kad neišlaikyta Parlamento vaidmens ir galių pusiausvyra tarp jo vidaus ir 
išorės kompetencijos įvairiose BPP srityse; mano, kad ypač nepriimtina yra tai, kad 
Lisabonos sutartyje Parlamentui nesuteikta teisė pritarti Komisijos mandatui derėtis dėl 
prekybos susitarimų;

6. tačiau mano, kad Parlamentas gali pateikti išankstines sąlygas, kurias įvykdžius jis 
suteiktų savo pritarimą, būtiną sudarant visus prekybos susitarimus; todėl pabrėžia 
būtinybę sustiprinti pagrindų susitarimą dėl Parlamento ir Komisijos santykių, ypač jo 19 
straipsnį;

7. prašo į šį atnaujintą pagrindų susitarimą įtraukti specialias dalis, kuriose Komisija būtų 
raginama:

a. reaguoti į išankstines sąlygas, kurias Parlamentas gali nustatyti tam, kad duotų 
sutikimą prekybos susitarimo sudarymui prieš pradedant derybas iš tikrųjų ;

b. suteikti Parlamentui visą būtiną 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 tinkamu metu, kad Europos 
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Parlamentas galėtų pareikšti savo požiūrį, o Komisija galėtų tinkamai į juos
atsižvelgti;

c. atsižvelgiant į SESV 207 straipsnio komiteto operacijų skaidrumą, suteikti atsakingam 
Parlamento komitetui prieigą prie visų dokumentų;

d. įtraukti stebėtojų delegaciją iš Parlamento į bet kokias derybas dėl komercinių 
susitarimų arba bet kokio kito tarptautinio susitarimo komercinių komponentų;

Tolesni santykiai su Taryba
8. pažymi, kad pagal SESV 207 straipsnio 2 dalį Parlamentas ir Taryba bendrai priims 

sprendimus nustatydami bendros prekybos politikos (BPP) įgyvendinimo sistemą, į kurią 
gali būti įtraukti politiniai ir techniniai BPP aspektai;

9. mano, kad SESV 207 straipsnio 2 dalies formuluotė „priemones, apibrėžiančias bendros 
prekybos politikos įgyvendinimo sistemą“ reiškia, kad pagrindiniai BPP elementai bus 
įtraukti į teisės aktus, priimamus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o neesminius šių 
teisės aktų elementus Komisija galės keisti arba papildyti pagal SESV 290 straipsnį 
priimdama „deleguotuosius teisės aktus“, jei taip nurodyta pagrindiniame teisėkūros akte; 

10. pažymi, kad „deleguotųjų teisės aktų“ atžvilgiu Parlamentas turės dideles galias, kurios 
gali apimti ir prieštaravimą atitinkamo deleguotojo akto įsigaliojimui, jei tai nustatyta 
pagrindiniame bendru sprendimu priimtame akte;

11. mano, kad kai BPP teisės aktai turi būti įgyvendinti vienodomis sąlygomis, pagal tuos
aktus turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai priimti „įgyvendinimo 
aktus“ pagal SESV 291 straipsnį; todėl ragina Komisiją kuo greičiau pasiūlyti 
reglamentą, nustatantį įgyvendinimo aktų taisykles ir bendruosius principus, įskaitant 
valstybių narių vykdomos šių galių kontrolės tvarką, ir ragina Parlamentą ir Tarybą 
priimti šį reglamentą kuo greičiau po Sutarties įsigaliojimo;

12. pabrėžia, kad šiame reglamente Komisija turėtų būti raginama priimant su BPP susijusius 
įgyvendinimo teisės aktus iš esmės nekeisti pagrindinių teisės aktų arba neįtraukti 
patikslinimų, kuriais remiantis būtų daromas poveikis pagrindiniuose teisės aktuose 
išreikštai politinei valiai;

13. ragina Europos Vadovų Tarybą, Tarybą ir Komisiją apsvarstyti galimybę susitarti dėl 
naujo tarpinstitucinio susitarimo su Parlamentu, kuriame būtų aiškiai apibrėžtas jo 
dalyvavimas visuose tarptautinių susitarimų sudarymo etapuose;

14. ragina Tarybą pakviesti Parlamento atstovus dalyvauti visuose Nuolatinių atstovų 
komiteto (COREPER II) posėdžiuose, kuriuose sprendžiami klausimai, susiję su įprastos 
teisėkūros procedūros taikymo sritimi;

Tolesni santykiai su Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoju Sąjungos vyriausiuoju 
įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai. Išorės veiksmai

15. ragina būsimą Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai 
(Vyriausiasis įgaliotinis / Pirmininko pavaduotojas) apsvarstyti su Parlamentu tinkamus 
metodus, kuriais remiantis Parlamentas būtų informuojamas ir su juo būtų 
konsultuojamasi dėl visų Sąjungos išorės veiksmų; siekiant šio tikslo normalia praktika 
turėtų tapti reguliarūs bendri Komisijos narių, atsakingų už išorės santykius, grupės 
(pirmininkauja Vyriausiasis įgaliotinis / Pirmininko pavaduotojas) ir atsakingų 
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Parlamento komitetų delegacijų posėdžiai ir reguliarūs bendri Tarybos darbo grupių, 
COREPER, Politikos ir saugumo komiteto, 207 straipsnio komiteto ir Europos Komisijos 
bei Parlamento pranešėjų ir delegacijų posėdžiai;

16. ragina numatyti ad hoc svarstymo procedūrą su Užsienio reikalų, Tarptautinės prekybos 
ir Vystymosi komitetais skiriant Vyriausiąjį įgaliotinį / Pirmininko pavaduotoją;

Tolesni santykiai su ES valstybių narių nacionaliniais parlamentais
17. mano, kad Komisijos narių kolegijoje būtina išlaikyti atskirą Komisijos narį, atsakingą tik 

už prekybos politiką, kad būtų tinkamai atspindima BPP svarba;

18. pabrėžia, kad visi su BPP (SESV Penktosios dalies II antraštinė dalis) susiję klausimai, 
įskaitant prekybą prekėmis, paslaugomis, intelektinės nuosavybės komercinius aspektus 
ir tiesiogines užsienio investicijas, priklausys išskirtinei Sąjungos kompetencijai, todėl 
prekybos susitarimai bus „Sąjungos susitarimai“ ir nebeliks mišrių prekybos susitarimų, 
sudarytų Europos Sąjungos ir valstybių narių;

19. todėl rengiasi pradėti struktūrinį dialogą su valstybių narių nacionaliniais parlamentais ir 
bendromis jėgomis užtikrinti Europos Sąjungos BPP demokratinį teisėtumą.
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