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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că modificările introduse de Tratatul de la Lisabona în domeniul politicii 
comerciale comune (PCC) contribuie în general la creșterea nivelului de legitimitate 
democratică și de eficiență al acesteia; în această privință, subliniază extinderea 
domeniului de aplicare al politicii comerciale comune, recunoașterea expresă a tuturor 
domeniile acoperite de politica comercială comună și care intră exclusiv sub incidența 
acesteia și, în special, rolul și competențele consolidate ale Parlamentului;

2. subliniază cerința explicită ca politica comercială comună să servească principiilor și 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, și anume, printre altele, protejarea valorilor și 
intereselor sale fundamentale, sprijinirea democrației și a statului de drept, precum și 
promovarea dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe globale; subliniază necesitatea de a 
garanta consecvența și susținerea reciprocă a diverselor aspecte ale acțiunii externe a UE; 
continuă totuși să considere necesară o politică comercială de sine stătătoare, care să 
reflecte pe deplin importanța intereselor comerciale ale Uniunii Europene pentru 
ocuparea forței de muncă și bunăstare; avertizează că PCC nu poate fi considerată drept 
bază de negociere în vederea impunerii altor obiective politice;

3. susține cu fermitate promovarea efectivă a aspectelor necomerciale, cum ar fi respectarea 
normelor sociale și de mediu, precum și a celor privind siguranța alimentară, în cadrul 
punerii în aplicare a PCC la nivel bilateral, interregional și multilateral;

Viitoarele relații cu Comisia Europeană

4. subliniază faptul că, în ceea ce privește negocierea și încheierea acordurilor internaționale 
în cadrul politicii comerciale comune, Comisia va avea obligația juridică de a informa 
Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în procesele de negociere în același mod 
ca și comitetul special desemnat de Consiliu, menționat la articolul 207 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; solicită ca Parlamentul să fie informat în aceeași 
măsură și în același timp cu comitetul Consiliului, așa cum se prevede la articolul 
respectiv;

5. regretă dezechilibrul existent, în ceea ce privește rolul și competențele Parlamentului, 
între competențele sale interne și cele externe în domenii ale politicii comerciale comune; 
consideră inacceptabil faptul că Tratatul de la Lisabona nu conferă Parlamentului dreptul 
de a aproba mandatul de negociere a unui acord comercial al Comisiei; 

6. consideră, cu toate acestea, că Parlamentul are dreptul să instituie condiții prealabile 
pentru a-și da acordul, care va fi necesar pentru încheierea tuturor acordurilor comerciale; 
subliniază, prin urmare, necesitatea consolidării Acordului-cadru privind relațiile dintre 
Parlament și Comisie, în special a punctului 19;
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7. solicită includerea într-un astfel de acord-cadru reînnoit a unor puncte specifice care să 
invite Comisia:

a. să reacționeze la condițiile prealabile pe care Parlamentul le poate institui pentru a-și 
da acordul pentru încheierea unui acord comercial înainte de începerea efectivă a 
negocierilor;

b. să furnizeze Parlamentului toate informațiile necesare privind PCC și negocierea 
acordurilor comerciale sau a componentelor comerciale ale unui acord, inclusiv toate 
propunerile sau proiectele de propuneri pentru mandatele de negociere și/sau 
directivele, într-un interval de timp rezonabil, pentru ca Parlamentul să poată să-și 
exprime punctul de vedere, iar Comisia să țină seama în mod adecvat de acesta;

c. în ceea ce privește transparența operațiunilor comitetului de la articolul 207 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să pună toate documentele 
disponibile la dispoziția comisiei parlamentare competente;

d. să includă o delegație cu statut de observator din partea Parlamentului în cadrul 
tuturor negocierilor privind acordurile comerciale sau componentele comerciale ale 
oricărui alt acord internațional;

Viitoarele relații cu Consiliul

8. subliniază că, în conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul și Consiliul vor fi colegislatori în condiții de 
egalitate în ceea ce privește stabilirea cadrului de punere în aplicare a politicii comerciale
comune (PCC), care poate să includă atât aspectele politice, cât și aspectele tehnice ale 
PCC; 

9. consideră că formularea „măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare 
politica comercială comună” de la articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene presupune faptul că elementele esențiale ale PCC vor fi 
incluse în actele legislative adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare și că 
elementele neesențiale ale acestor acte pot fi modificate sau completate de Comisie sub 
forma unor „acte delegate”, în cazul în care se menționează acest lucru în actul legislativ 
de bază, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene; 

10. observă că în privința „actelor delegate”, Parlamentul va avea competențe considerabile, 
ajungând până la dreptul de a obiecta împotriva intrării în vigoare a actului delegat în 
cauză, dacă actul de bază adoptat prin codecizie prevede acest lucru;

11. consideră că, pentru punerea în aplicare a actelor legislative în cadrul PCC, condițiile 
uniforme cer ca actele legislative să confere competențe de execuție Comisiei pentru a 
adopta „acte de punere în aplicare” în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; îndeamnă, prin urmare, Comisia să propună, cât mai 
curând posibil, un regulament de stabilire a normelor și principiilor generale privind 
actele de punere în aplicare, inclusiv mecanismele de control al acestor competențe de 
statele membre, și îndeamnă Parlamentul European și Consiliul să adopte acest 
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regulament cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a tratatului;

12. subliniază că acest regulament ar trebui să solicite Comisiei să se abțină de la a aduce 
modificări substanțiale actelor legislative de bază sau de la a adăuga detalii care 
influențează voința politică exprimată în actele legislative de bază, atunci când se adoptă 
legislație de punere în aplicare privind PCC;

13. invită Consiliul European, Consiliul și Comisia să aibă în vedere negocierea unui nou 
acord interinstituțional cu Parlamentul, care să-i ofere acestuia o definiție concretă a 
implicării sale în fiecare etapă a procesului de încheiere a unui acord internațional;

14. solicită Consiliului să invite reprezentanții Parlamentului să participe la toate reuniunile 
COREPER II care abordează chestiuni care intră sub incidența procedurii legislative 
ordinare;

Viitoarele relații cu Vicepreședintele Comisiei Europene / Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate – acțiune externă

15. îndeamnă viitorul Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de 
Securitate să analizeze împreună cu Parlamentul metodele adecvate de informare și 
consultare deplină a Parlamentului cu privire la acțiunea externă a Uniunii; în acest scop, 
ar trebui să devină practici obișnuite reuniunile comune periodice între grupul comisarilor 
responsabili de relațiile externe (prezidat de Vicepreședinte/Înaltul Reprezentant) și 
delegațiile comisiilor parlamentare competente, precum și reuniunile comune periodice 
între grupurile de lucru ale Consiliului, COREPER, Comitetul politic și de securitate 
(CPS), comitetul de la articolul 207, Comisia Europeană și raportorii și delegațiile 
Parlamentului;

16. solicită instituirea unei proceduri de audiere ad-hoc pentru numirea Vicepreședintelui 
/Înaltului Reprezentant, cu colaborarea Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru 
comerț internațional și Comisiei pentru dezvoltare; 

Viitoarele relații cu parlamentele naționale ale statelor membre ale UE

17. consideră că este esențial ca în cadrul colegiului comisarilor să existe în continuare un 
singur comisar având ca unică responsabilitate politica comercială, pentru a ține pe deplin 
seama de importanța PCC;

18. constată că toate aspectele care intră sub incidența PCC (partea V titlul II din TFUE) vor 
intra în competența exclusivă a Uniunii, inclusiv comerțul cu bunuri, servicii, aspectele 
comerciale ale proprietății intelectuale și investițiile străine directe, ceea ce înseamnă că 
acestea vor fi „acorduri ale Uniunii” și că nu vor mai exista acorduri comerciale mixte 
încheiate atât de Uniune, cât și de statele membre;

19. prin urmare, intenționează să inițieze un dialog structurat cu parlamentele naționale ale 
statelor membre pentru a garanta împreună legitimitatea democratică a PCC a Uniunii.
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE
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Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Marusya Ivanova 
Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter 
Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien 
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