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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas kopējās tirdzniecības politikas (KTP) 
jomā sekmē tās demokrātiskās leģitimitātes un efektivitātes uzlabošanu kopumā; šajā 
sakarā uzsver KTP darbības lauka paplašināšanos, norāda uz visu KTP darbības jomu 
nepārprotamu atzīšanu par Parlamenta ekskluzīvu kompetenci un jo īpaši norāda uz 
būtisku Parlamenta lomas un pilnvaru palielināšanu;

2. uzsver skaidri formulēto prasību KTP ievērot Eiropas Savienības ārējās darbības 
principus un mērķus, tostarp aizsargāt tās vērtības un pamatintereses, atbalstīt 
demokrātiju un tiesiskumu, sekmēt ilgtspējīgu attīstību un labu vispārējo pārvaldību; 
uzsver vajadzību nodrošināt ES ārējas darbības dažādo aspektu saskaņotību un 
savstarpējo atbalstu; taču arī turpmāk redz vajadzību pēc neatkarīgas tirdzniecības 
politikas, kas atzīst Eiropas Savienības tirdzniecības politikas interešu nozīmi darba vietu 
un labklājības nodrošināšanā; brīdina šajās sarunās neuzskatīt KTP par trumpi citu 
politisko mērķu īstenošanu;

3. pauž stingru atbalstu tādu ar tirdzniecību nesaistītu mērķu popularizēšanai kā vides, 
sociālo un pārtikas nekaitīguma normu ievērošana, īstenojot KTP divpusējā, starpreģionu 
un daudzpusējā līmenī;

Turpmākās attiecības ar Eiropas Komisiju

4. uzsver, ka attiecībā uz sarunām par starptautiskiem nolīgumiem un to noslēgšanu saskaņā 
ar KTP, Komisijai būs juridiskas saistības par sarunu gaitu informēt Parlamentu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantā minēto Padomes īpašo 
komiteju; aicina sniegt šo informāciju tādā pašā apjomā un tajā pašā laikā, kā tā jāsniedz 
Padomes atbildīgajai komitejai saskaņā ar šo pantu;

5. pauž nožēlu par samēra trūkumu attiecībā uz Parlamenta lomu un pilnvarām saistībā ar tā 
ārējo un iekšējo kompetenci KTP jomā; par īpaši nepieņemamu uzskata, ka Lisabonas 
līgums nedod Parlamentam tiesības apstiprināt Komisijas pilnvaras veikt sarunas par 
tirdzniecības nolīgumu; 

6. tomēr uzskata, ka Parlamentam ir tiesības noteikt priekšnosacījumus tā piekrišanas 
saņemšanai, kas būs nepieciešama visu tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai; tādēļ uzsver 
vajadzību uzlabot pamatlīgumu, it īpaši tā 19. pantu, par Parlamenta un Komisijas 
attiecībām;

7. lūdz iekļaut šajā uzlabotajā pamatlīgumā īpašus noteikumus, aicinot Komisiju:

a) reaģēt uz priekšnosacījumiem, kurus pirms reālas sarunu uzsākšanas var izvirzīt 
Parlaments, lai dotu piekrišanu tirdzniecības nolīguma noslēgšanai;
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b) pietiekami agri sniegt Parlamentam visu vajadzīgo informāciju par KTP un sarunām 
par komerclīgumiem vai par jebkura nolīguma komerciālās daļas apspriešanu, un arī 
par visiem priekšlikumiem un priekšlikumu projektiem par sarunu pilnvarām un/vai 
norādījumiem, lai Parlaments varētu izteikt viedokli un Komisijai būtu iespēja 
pienācīgi ņemt vērā šo viedokli;

c) lai nodrošinātu LESD 207.  pantā minētās komitejas darbības pārredzamību, dot 
Parlamenta attiecīgajai komitejai iespēju iepazīties ar visiem dokumentiem;

d) iekļaut Parlamenta novērotāju delegāciju visās sarunās par komerclīgumiem vai 
jebkuru citu starptautisku nolīgumu komerciālajām daļām;

Turpmākās attiecības ar Padomi

8. norāda, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207.  panta 
2. punktu Parlaments un Padome būs līdzvērtīgi likumdevēji, nosakot kopējās 
tirdzniecības politikas (KTP) īstenošanu, kurā var iekļaut gan KTP politiskos, gan 
tehniskos aspektus; 

9. uzskata, ka LESD 207.  panta 2. punktā minētais formulējums „pasākumus, kas nosaka 
kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu” nozīmē, ka svarīgi KTP elementi tiks iekļauti 
tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un ka saskaņā ar 
LESD 290. pantu šo aktu mazāk svarīgos elementus Komisija var grozīt vai papildināt 
„deleģētu aktu” veidā, ja tā ir noteikts pamata tiesību aktā; 

10. atzīmē, ka attiecībā uz ,,deleģētajiem aktiem”’ Parlamentam būs ievērojamas pilnvaras, 
kuras sniedzas līdz pat iebildumiem pret attiecīgā deleģētā akta stāšanos spēkā, ja tā ir 
noteikts galvenajā koplēmuma aktā;

11. uzskata, ka vienādu nosacījumu dēļ tiesību aktu īstenošanai KTP ir nepieciešami tiesību 
akti, lai saskaņā ar LESD 291. pantu Komisijai piešķirtu īstenošanas pilnvaras pieņemt 
„īstenošanas pilnvaru aktus”; tādēļ mudina Komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt 
priekšlikumu regulai, kurā paredzēti tiesību aktu īstenošanas nosacījumi un vispārīgie 
principi, tostarp dalībvalstīm paredzēti šo pilnvaru kontroles mehānismi, kā arī mudina 
Parlamentu un Padomi pieņemt šo regulu iespējami drīz pēc šā līguma stāšanās spēkā;

12. uzsver, ka šajā regulā jāaicina Komisiju, pieņemot KTP īstenošanas tiesību aktus, 
atturēties no ievērojamiem pamata tiesību aktu grozījumiem vai tādu detaļu 
pievienošanas, kas skar pamata tiesību aktos izteikto politisko gribu;

13. aicina Eiropadomi, Padomi un Komisiju apsvērt iespēju sākt ar Parlamentu sarunas par 
jaunu Iestāžu nolīgumu, kur būtu pamatoti formulēta Parlamenta līdzdalība katrā 
starptautiska nolīguma noslēgšanas stadijā;

14. aicina Padomi lūgt Parlamenta pārstāvjus piedalīties visās Pastāvīgo pārstāvju komitejas 
(COREPER II) sanāksmēs, kurās ir runa par parastās likumdošanas procedūras jomā 
ietilpstošiem jautājumiem;

Turpmākās attiecības ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku / Savienības Augsto 
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pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos — Ārējā darbība

15. mudina nākamo Eiropas Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas 
jautājumos (AP/PV) kopā ar Parlamentu apsvērt piemērotas metodes, lai Parlaments būtu 
pilnībā informēts un uzklausīts attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo darbību; lai to 
panāktu, par parastu praksi jākļūst ārlietu komisāru grupas (AP/PV vadībā) un 
Parlamenta attiecīgo komiteju delegāciju kopīgām sanāksmēm, kā arī Padomes darba 
grupu, Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER), Politiskās un drošības komitejas 
(PSC), 207. pantā minētās komitejas un Eiropas Komisijas regulārām kopīgām 
sanāksmēm ar Parlamenta referentiem un delegācijām;

16. aicina kopā ar Ārlietu komiteju, Starptautiskās tirdzniecības komiteju un Attīstības 
komiteju izveidot ad hoc uzklausīšanas procedūru AP/PV izvirzīšanai; 

Turpmākās attiecības ar ES dalībvalstu parlamentiem

17. atzīstot KTP nozīmi, uzskata, ka ārkārtīgi svarīgi ir, lai Komisijas kolēģijā arī turpmāk 
būtu viens komisārs, kurš atbildētu vienīgi par tirdzniecības politiku;

18. norāda, ka visi jautājumi, kas ir KTP (LESD V sadaļas II nodaļa) darbības jomā, tostarp 
preču tirdzniecība, pakalpojumi, intelektuālā īpašuma komercaspekti un ārējie tiešie 
ieguldījumi, būs vienīgi Eiropas Savienības kompetence, kas nozīmē, ka tirdzniecības 
nolīgumi būs „Savienības nolīgumi” un ka vairs nebūs jauktu nolīgumu, kurus noslēgusi 
gan Eiropas Savienība, gan dalībvalstis;

19. tādēļ plāno uzsākt strukturētu dialogu ar dalībvalstu parlamentiem, lai kopīgi nodrošinātu 
Eiropas Savienības KTP demokrātisko leģitimitāti.
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