
AD\725629PL.doc PE404.787v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Handlu Międzynarodowego

2008/2063(INI)

27.5.2008

OPINIA
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu 
lizbońskiego
(2008/2063(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Georgios Papastamkos

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu



PE404.787v02-00 2/6 AD\725629PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\725629PL.doc 3/6 PE404.787v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że zmiany wprowadzone przez traktat lizboński w dziedzinie wspólnej polityki 
handlowej (WPH) przyczyniają się ogólnie do zwiększenia jej demokratycznej 
legitymacji i skuteczności; podkreśla w związku z tym rozszerzenie zakresu wspólnej 
polityki handlowej, wyraźne uznanie wszystkich objętych nią obszarów za obszary 
wyłącznej kompetencji, a zwłaszcza znacznie wzmocnionej roli i uprawnień Parlamentu;

2. podkreśla wyraźny wymóg, zgodnie z którym WPH ma służyć zasadom i celom działań 
zewnętrznych Unii, między innymi zabezpieczeniu jej wartości i podstawowych 
interesów, wspieraniu demokracji i praworządności, a także propagowaniu trwałego 
rozwoju i dobrego globalnego zarządzania; podkreśla potrzebę zagwarantowania 
spójności i wzajemnego wspierania się wśród różnych aspektów zewnętrznych działań 
UE; w dalszym ciągu dostrzega jednak potrzebę niezależnej polityki handlowej na miarę 
znaczenia interesów handlowych Unii Europejskiej dla miejsc pracy i dobrobytu; 
ostrzega przed postrzeganiem WPH jako przedmiotu negocjacji służącego do realizacji 
innych celów politycznych;

3. zdecydowanie popiera skuteczne działania na rzecz kwestii niezwiązanych z handlem, 
takich jak przestrzeganie standardów środowiskowych i społecznych oraz standardów w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, mianowicie poprzez prowadzenie dwustronnej, 
międzyregionalnej i wielostronnej wspólnej polityki handlowej;

Przyszłość stosunków z Komisją Europejską

4. podkreśla, że odnośnie do negocjacji i zawierania porozumień międzynarodowych w 
ramach WPH traktat lizboński przewiduje, że Komisja będzie prawnie zobowiązana do 
informowania Parlamentu o postępach w negocjacjach w takim samym stopniu, jak 
specjalnego komitetu powołanego przez Radę na mocy art. 207 Traktatu o 
funkcjonowaniu UE (TFUE); domaga się, aby informacje te były przekazywane w takim 
samym zakresie i w tym samym momencie, co do właściwej komisji Rady, stosownie do 
niniejszego artykułu;

5. ubolewa nad brakiem równowagi w odniesieniu do roli i uprawnień Parlamentu między 
jego wewnętrznymi i zewnętrznymi kompetencjami w obszarach WPH; uważa za 
absolutnie niedopuszczalne, że traktat lizboński nie udziela Parlamentowi prawa 
zatwierdzania mandatu Komisji do negocjowania umów handlowych; 

6. uważa jednak, że Parlament jest uprawniony do wyznaczania warunków wstępnych, od 
których uzależnione będzie wydanie przez niego zgody, wymaganej do zawierania 
wszystkich umów handlowych; podkreśla w związku z tym konieczność wzmocnienia 
umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem i Komisją, a zwłaszcza jej 
ustępu 19;
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7. zwraca się z prośbą o włączenie do takiej nowej umowy ramowej konkretnych ustępów 
wzywających Komisję do:

a. odniesienia się do wstępnych warunków, które Parlament może określić w związku z 
udzieleniem zgody na zawarcie umowy handlowej przed rzeczywistym 
rozpoczęciem negocjacji;

b. przekazywania Parlamentowi wszelkich niezbędnych informacji na temat WPH i 
negocjacji w sprawie porozumień handlowych lub negocjacji handlowych części 
składowych wszelkich porozumień, w tym wszystkich wniosków i projektów 
wniosków dotyczących negocjowania mandatów lub dyrektyw na tyle wcześnie, by 
Parlament był w stanie wyrazić swoje poglądy na ten temat, a Komisja miała 
następnie możliwość należytego uwzględnienia tych poglądów;

c. udostępniania właściwej komisji Parlamentu – zgodnie z art. 207 TFUE – wszelkich 
dokumentów dotyczących przejrzystości podejmowanych działań;

d. włączenia delegacji obserwatorów z Parlamentu do wszelkich negocjacji 
dotyczących umów handlowych lub kwestii handlowych pojawiających się w innych 
porozumieniach międzynarodowych;

Przyszłość stosunków z Radą

8. podkreśla, że zgodnie z art. 207 ust. 2 TFUE Parlament i Rada będą równoprawnymi 
uczestnikami procesu legislacyjnego podczas określania ram realizacji WPH, które mogą 
obejmować zarówno jej aspekty polityczne, jak i handlowe; 

9. uważa, że sformułowanie „środki określające ramy realizacji wspólnej polityki 
handlowej” w art. 207 ust. 2 TFUE oznacza, że główne elementy WPH będą znajdować 
się w aktach legislacyjnych przyjętych w ramach zwykłej procedury legislacyjnej, oraz że 
inne niż istotne elementy tych aktów mogą ulec zmianie lub zostać uzupełnione przez 
Komisję w formie „aktów delegowanych”, jeżeli przewiduje to podstawowy akt 
legislacyjny, zgodnie z art. 290 TFUE; 

10. 7a. zauważa, że w odniesieniu do „aktów delegowanych” Parlament będzie miał znaczne 
uprawnienia, które mogłyby mu nawet pozwolić na sprzeciwienie się wejściu w życie 
danego aktu delegowanego, jeżeli takie postanowienia będą zawarte w głównym akcie 
uchwalonym w ramach procedury współdecyzji;

11. uważa, że jednolite warunki wdrażania aktów legislacyjnych we WPH wymagają, aby 
akty legislacyjne przyznawały uprawnienia wykonawcze Komisji w zakresie 
przyjmowania „aktów wykonawczych” zgodnie z art. 291 TFUE; wzywa w związku z 
tym Komisję do jak najszybszego przedstawienia wniosku w sprawie rozporządzenia 
ustanawiającego przepisy i ogólne zasady dotyczące aktów wykonawczych, w tym 
mechanizmów kontroli tych uprawnień przez państwa członkowskie, oraz wzywa 
Parlament i Radę do przyjęcia tego rozporządzenia możliwie jak najszybciej po wejściu 
w życie traktatu;

12. podkreśla, że w rozporządzeniu tym należy wezwać Komisję do tego, aby przyjmując 
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przepisy wykonawcze w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, nie wprowadzała 
znaczących zmian do podstawowych aktów prawnych oraz nie dodawała szczegółów, 
które mogłyby mieć wpływ na wolę polityczną wyrażoną w podstawowych aktach 
prawnych;

13. wzywa Radę Europejską, Radę i Komisję do rozważenia możliwości wynegocjowania 
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem, które konkretnie 
zdefiniowałoby rolę Parlamentu na każdym etapie negocjacji prowadzących do zawarcia 
jakiejkolwiek umowy międzynarodowej;

14. wzywa Radę do zaproszenia przedstawicieli Parlamentu do udziału we wszystkich 
spotkaniach COREPER II na temat spraw wchodzących w zakres zwykłej procedury 
legislacyjnej;

Przyszłość stosunków z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej/Wysokim 
Przedstawicielem Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - działania zewnętrzne

15. wzywa przyszłego Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa („HR/VP”) do rozpatrzenia wraz z Parlamentem odpowiednich metod 
pełnego informowania Parlamentu oraz zasięgania jego opinii na temat działań 
zewnętrznych Unii; osiągnięcie tego celu wymaga, aby regularne wspólne posiedzenia 
grupy komisarzy ds. stosunków zewnętrznych (pod przewodnictwem wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego) z delegacjami odpowiednich komisji 
parlamentarnych, jak również regularne wspólne posiedzenia grup roboczych Rady, 
COREPER, KPiB, komitetu, o którym mowa w art. 207 oraz Komisji Europejskiej ze 
sprawozdawcami i delegacjami Parlamentu stały się normalną praktyką;

16. wzywa do rozpoczęcia procedury przesłuchań ad hoc w sprawie mianowania wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Komisji z udziałem Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju; 

Przyszłość stosunków z parlamentami krajowymi państw członkowskich UE

17. uważa, że utrzymanie jednego komisarza, odpowiedzialnego jedynie za politykę 
handlową w ramach kolegium Komisji odgrywa zasadniczą rolę ze względu na znaczenie 
WPH;

18. zauważa, że wszystkie kwestie podlegające WPH (część V, tytuł II TFUE), w tym handel 
towarami, usługi, handlowe aspekty własności intelektualnej oraz zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie, będą znajdowały się w wyłącznej kompetencji Unii, co oznacza, że umowy 
handlowe będą „umowami zawieranymi przez Unię” oraz że nie będzie już mieszanych 
umów handlowych zawieranych zarówno przez Unię, jak i przez państwa członkowskie;

19. zamierza w związku z tym podjąć zorganizowany dialog z parlamentami krajowymi 
państw członkowskich, aby wspólnie zapewnić demokratyczną legitymację WPH Unii.
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