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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da spremembe, ki jih uvaja lizbonska pogodba na področju skupne trgovinske 
politike, na splošno prispevajo k utrditvi njene demokratične legitimnosti in 
učinkovitosti; v zvezi s tem poudarja razširitev obsega skupne trgovinske politike, 
izrecno priznanje vseh področij, ki jih pokriva skupna trgovinska politike, za izključno 
pristojnost, in še zlasti bistveno okrepljeno vlogo in pristojnosti Parlamenta;

2. izpostavlja izrecne zahteve, naj bo skupna trgovinska politika v skladu z načeli in cilji 
zunanjepolitičnih dejavnosti Unije, med drugim z varovanjem njenih vrednot in temeljnih 
interesov, podporo demokraciji in pravni državi ter s spodbujanjem trajnostnega razvoja 
in odgovornega vodenja države na globalni ravni; poudarja, da je treba zagotoviti 
doslednost in medsebojno podporo med različnimi vidiki zunanjepolitičnega delovanja 
EU; vendar ugotavlja stalno potrebo po avtonomni trgovinski politiki, ki naj upošteva 
pomen trgovinskih interesov Evropske unije za delovna mesta in blaginjo; poziva, naj se 
na skupno trgovinsko politiko ne gleda kot na predmet pogajanj pri uveljavljanju drugih 
političnih ciljev; 

3. močno podpira učinkovito spodbujanje netrgovinskih vprašanj, kot je upoštevanje 
okoljskih in družbenih standardov ter standardov za varnost hrane, s prizadevanji za 
skupno trgovinsko politiko na dvostranski, medregionalni in večstranski ravni;

Prihodnji odnosi s Komisijo

4. poudarja, da bo Komisija v povezavi s pogajanji o mednarodnih sporazumih in o 
njihovem sklepanju v skladu s skupno trgovinsko politiko pravno zavezana k obveščanju 
Parlamenta o poteku pogajanj, tako kot to velja za posebni odbor Sveta iz člena 207 
pogodbe o delovanju Evropske unije; poziva, da se ti podatki zagotovijo v enakem 
obsegu in ob istem času kot se jih zagotavlja zadevnemu odboru Sveta v skladu s tem 
členom; 

5. glede vloge in pristojnosti Parlamenta obžaluje neravnovesje med notranjimi in zunanjimi 
pristojnostmi na področjih skupne trgovinske politike; meni, da je še posebej 
nesprejemljivo, da se z lizbonsko pogodbo Parlamentu ne bo dodelila pravica, da 
Komisiji odobri mandat za pogajanja o trgovinskih sporazumih;

6. meni, da je Parlament kljub temu upravičen do oblikovanja predpogojev, preden poda 
svoje soglasje, potrebno za sklepanje trgovinskih sporazumov; zato poudarja potrebo po 
okrepitvi okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in Komisijo, zlasti odstavka 
19;

7. naproša, da se v obnovljen okvirni sporazum vključijo posebni odstavki, ki pozivajo 
Komisijo, naj:
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a. se odzove na predpogoje, ki jih Parlament lahko določi za dajanje soglasja glede 
sklenitve trgovinskega sporazuma, preden dejansko začne pogajanja;

b. Parlamentu pravočasno posreduje vse potrebne informacije, povezane s skupno 
trgovinsko politiko, in o pogajanjih za trgovinske sporazume ali trgovinske 
podrobnosti drugih sporazumov, vključno z vsemi predlogi in osnutki predlogov za 
pogajalske mandate in/ali direktive, da bo Parlament lahko izrazil svoja stališča, 
Komisija pa jih bo lahko upoštevala;

c. v zvezi s preglednostjo delovanja odbora iz člena 207 pogodbe o delovanju Evropske 
unije ustreznemu odboru Parlamenta omogoči dostop do vseh dokumentov;

d. vključi delegacijo opazovalcev iz Parlamenta v vsakršno pogajanje o trgovinskih 
sporazumih ali trgovinskih podrobnostih kakršnih koli drugih mednarodnih 
sporazumov;

Prihodnji odnosi s Svetom

8. poudarja, da bosta Parlament in Svet v skladu s členom 207 C (2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije enakopravna sozakonodajalca pri določanju okvira za izvajanje skupne 
trgovinske politike, kar lahko vključuje politične in tehnične vidike skupne trgovinske 
politike;

9. meni, da besedilo, ki govori o ukrepih, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne 
trgovinske politike, iz člena 207 (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da bodo 
bistvene določbe skupne trgovinske politike vključene v zakonodajne akte, ki bodo 
sprejeti po rednem zakonodajnem postopku, in da bo Komisija nebistvene določbe teh 
aktov spremenila ali dopolnila v obliki „delegiranih aktov”, če je tako navedeno v 
temeljnem zakonodajnem aktu, v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije;

10. opozarja, da bo imel Parlament v zvezi z „delegiranimi akti“ precejšnje pristojnosti, ki bi 
lahko zajemale celo ugovarjanje začetku veljavnosti zadevnega delegiranega akta, če tako 
določa glavni akt, sprejet s postopkom soodločanja;

11. meni, da morajo v skladu z enotnimi pogoji za izvajanje zakonodajnih aktov na področju 
skupne trgovinske politike zakonodajni akti dodeliti Komisiji izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 C Pogodbe o delovanju Evropske 
unije; zato poziva Komisijo, naj čim prej predlaga uredbo o pravilih in splošnih načelih v 
zvezi z izvedbenimi akti, vključno z mehanizmi za nadzor teh pooblastil, ki ga bodo 
izvajale države članice, ter poziva Svet, naj to uredbo sprejme čim prej po začetku 
veljavnosti pogodbe;

12. poudarja, da bi ta uredba morala pozivati Komisijo, da pri sprejemanju zakonodaje na 
področju trgovinske politike ne spreminja vsebinsko temeljnih zakonodajnih aktov ali 
dodaja podrobnosti, ki vplivajo na politično voljo, izraženo v temeljnih zakonodajnih 
aktih;
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13. poziva Evropski svet, Svet in Komisijo, naj razmislijo o pogajanjih o novem 
medinstitucionalnem sporazumu s Parlamentom, v katerem bi bilo dejansko opredeljeno 
njegovo sodelovanje v vseh fazah sklepanja mednarodnih sporazumov;

14. poziva Svet, da povabi predstavnike Parlamenta, naj sodelujejo na vseh sejah odbora 
COREPER II, na katerih se obravnavajo zadeve, ki spadajo pod redni zakonodajni 
postopek;

Prihodnji odnosi s podpredsednikom Evropske komisije/visokim predstavnikom Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko – zunanjepolitično delovanje

15. poziva prihodnjega visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
naj s Parlamentom preuči primerne metode za celovito obveščanje Parlamenta o 
zunanjepolitičnem delovanju Unije in za celovito posvetovanje z njim; v podporo temu 
cilju bi morala redna skupna srečanja med skupino komisarjev za zunanje odnose (ki ji 
predseduje visoki predstavnik/podpredsednik) in delegacijami iz ustreznih odborov 
Parlamenta ter redna skupna srečanja med delovnimi skupinami Sveta, odborom
COREPER, Političnim in varnostnim odborom, odborom iz člena 207 in Evropsko 
komisijo ter poročevalci in delegacijami Parlamenta postati ustaljena praksa;

16. poziva k oblikovanju priložnostnega postopka predstavitve pri imenovanju 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika skupaj z odbori za zunanje zadeve, 
mednarodno trgovino in razvoj;

Prihodnji odnosi z nacionalnimi parlamenti držav članic EU

17. meni, da je ohranitev enega samega komisarja, ki bi bil v kolegiju komisarjev odgovoren 
le za trgovinsko politiko, ključnega pomena, da se upošteva pomen skupne trgovinske 
politike; 

18. ugotavlja, da bodo vse zadeve, ki sodijo v skupno trgovinsko politiko (naslov II v petem 
delu Pogodbe o delovanju Evropske unije), vključno z blagovno menjavo, storitvami, 
trgovinskimi vidiki intelektualne lastnine in neposrednimi tujimi naložbami, prešle pod 
izključno pristojnost Unije, kar pomeni, da bodo postale „sporazumi Unije” in da ne bo 
več mešanih trgovinskih sporazumov, ki bi jih sklepale tako Unija kot države članice;

19. zato namerava začeti strukturiran dialog z nacionalnimi parlamenti držav članic, da bi 
skupaj zagotovili demokratično legitimnost skupne trgovinske politike Unije.
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