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Tarkistus 1
Caroline Lucas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
yhteisen kauppapolitiikan alalle tuomat 
muutokset parantavat yleisesti sen 
demokraattista legitiimiyttä ja tehokkuutta; 
korostaa tämän vuoksi yhteisen 
kauppapolitiikan soveltamisalan 
laajentamista, kaikkien yhteisen 
kauppapolitiikan kattamien alueiden 
nimenomaista tunnustamista unionin 
yksinomaiseksi toimivallaksi ja erityisesti 
parlamentin roolin ja toimivaltuuksien 
huomattavaa vahvistamista;

1. toivoo, että Lissabonin sopimuksen 
yhteisen kauppapolitiikan alalle tuomat 
muutokset parantavat yleisesti sen 
demokraattista legitiimiyttä ja tehokkuutta; 
korostaa tämän vuoksi, että parlamentin 
merkittävästi vahvistettuun rooliin liittyy 
yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalan 
laajentaminen niin, että se käsittää suorat 
ulkomaiset sijoitukset, palvelut ja teollis-
ja tekijänoikeuksiin liittyvät kaupalliset 
näkökohdat, politiikanalat, jotka siksi 
poistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
kansallisten parlamenttien valvonnasta;

Or. en

Tarkistus 2
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa selkeää vaatimusta, että 
yhteisen kauppapolitiikan on palveltava 
unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja 
tavoitteita, muun muassa sen arvojen ja 
olennaisten etujen suojelemista, 
demokratian ja oikeusvaltion periaatteen 
tukemista sekä kestävän kehityksen ja 
maailmanlaajuisen hyvän hallintotavan 
edistämistä; korostaa tarvetta taata 
johdonmukaisuus ja keskinäinen tuki EU:n 
ulkoisen toiminnan eri alojen välillä; 

2. painottaa selkeää vaatimusta, että 
yhteisen kauppapolitiikan on palveltava 
unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja 
tavoitteita, muun muassa sen arvojen ja 
olennaisten etujen suojelemista, 
demokratian ja oikeusvaltion periaatteen 
tukemista sekä kestävän kehityksen ja 
maailmanlaajuisen hyvän hallintotavan 
edistämistä; korostaa tarvetta taata 
johdonmukaisuus ja keskinäinen tuki EU:n 
ulkoisen toiminnan eri alojen välillä; 
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katsoo kuitenkin, että tarvitaan edelleen 
itsenäistä kauppapolitiikkaa, joka vastaa 
Euroopan unionin kauppapoliittisten 
etujen merkitystä työpaikkojen ja 
hyvinvoinnin kannalta; varoittaa 
pitämästä yhteistä kauppapolitiikkaa 
sellaisena neuvottelujen kohteena, jonka 
avulla pyritään toteuttamaan muita 
poliittisia tavoitteita;

Or. de

Tarkistus 3
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tukee voimakkaasti tukea kauppaan 
liittymättömille kysymyksille, kuten 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
elintarviketurvallisuuteen liittyvien 
normien noudattamiselle toteutettaessa 
yhteistä kauppapolitiikkaa 
kahdenvälisellä, alueiden välisellä ja 
monenvälisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 4
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että yhteiseen 
kauppapolitiikkaan kuuluvien 
kansainvälisten sopimusten neuvottelun ja 
tekemisen yhteydessä komissiolla on 
oikeudellinen velvollisuus kertoa 

3. painottaa, että yhteiseen 
kauppapolitiikkaan kuuluvien 
kansainvälisten sopimusten neuvottelun ja 
tekemisen yhteydessä komissiolla on 
oikeudellinen velvollisuus kertoa 
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parlamentille neuvottelujen edistymisestä 
samalla tavalla kuin neuvoston erityiselle 
"Lissabonin sopimuksen 188 n artiklan 
mukaiselle komitealle”;

parlamentille neuvottelujen edistymisestä 
samalla tavalla kuin neuvoston erityiselle 
"Lissabonin sopimuksen188 n artiklan 
mukaiselle komitealle”; vaatii, että nämä 
tiedot esitetään samassa laajuudessa ja 
samaan aikaan kuin tämän artiklan 
mukaiselle neuvoston asiasta vastaavalle 
komitealle;

Or. de

Tarkistus 5
Sajjad Karim

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo kuitenkin, että parlamentilla on 
oikeus esittää edellytyksiä antaakseen 
hyväksyntänsä, joka tarvitaan kaikkien 
kauppasopimusten tekemiseen; painottaa 
siksi, että on tarpeen laatia vahvistettu 
puitesopimus parlamentin ja komission 
välisistä suhteista;

5. katsoo kuitenkin, että parlamentilla on 
oikeus esittää edellytyksiä antaakseen 
hyväksyntänsä, joka tarvitaan kaikkien 
kauppasopimusten tekemiseen; painottaa 
siksi, että on tarpeen laatia vahvistettu 
puitesopimus parlamentin ja komission 
välisistä suhteista ottaen huomioon 
etenkin sopimuksen 19 artikla;

Or. en

Tarkistus 6
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että parlamentin edustajien 
on seurattava monenvälisiä ja 
kahdenvälisiä kauppaneuvotteluja niiden 
lopuksi tehtävän asianmukaisen 
päätöksen mahdollistamiseksi; vaatii siksi 
jäsentensä asianmukaista osallistumista 
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parlamentin ja komission välisiä suhteita 
käsittelevän sopimuksen yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 7
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää sisällyttämään tällaiseen 
uudistettuun puitesopimukseen erityiset 
kohdat, joissa komissiota kehotetaan:
a. reagoimaan ennakkoehtoihin, jotka 
parlamentti mahdollisesti asettaa 
suostumuksensa antamiselle 
kauppasopimusten tekemiselle ennen 
varsinaisten neuvottelujen aloittamista;
b. antamaan parlamentille kaikki 
tarvittavat tiedot, jotka liittyvät yhteiseen 
kauppapolitiikkaan sekä kaupallisista 
sopimuksista neuvottelemiseen tai minkä 
tahansa sopimuksen kaupallisista osista 
neuvottelemiseen kaikki 
neuvottelumandaatteja ja/tai direktiivejä 
koskevat ehdotukset ja alustavat 
ehdotuksen mukaan luettuna, ja kehottaa 
antamaan tiedot riittävän ajoissa, jotta 
parlamentti voi esittää näkemyksensä ja 
jotta komissio voi ottaa esitetyt 
näkemykset huomioon asianmukaisella 
tavalla;
c. antamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 188 n 
artiklassa tarkoitetun komitean toiminnan 
avoimuuden nimissä kaikki asiakirjat 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan saataviin;
d. ottamaan parlamentin 
tarkkailijavaltuuskunnan mukaan 
kaikkiin neuvotteluihin, joita käydään 



AM\722723FI.doc 7/12 PE406.002v01-00

FI

kaupallisista sopimuksista tai minkä 
tahansa muun kansainvälisen 
sopimuksen kauppaa koskevista osista;

Or. en

Tarkistus 8
Sajjad Karim

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 
188 C artiklan 2 kohdan mukaan 
parlamentti ja neuvosto osallistuvat 
lainsäädäntömenettelyyn tasapuolisesti, 
kun määritellään puitteet yhteisen 
kauppapolitiikan toteuttamiseksi; 

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 
188 C artiklan 2 kohdan mukaan 
parlamentti ja neuvosto osallistuvat 
lainsäädäntömenettelyyn tasapuolisesti, 
kun määritellään puitteet yhteisen 
kauppapolitiikan toteuttamiseksi, mikä voi 
käsittää sekä yhteisen kauppapolitiikan 
poliittisia että teknisiä näkökohtia; 

Or. en

Tarkistus 9
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että sanamuoto "toimenpiteistä, 
joilla määritellään puitteet yhteisen 
kauppapolitiikan toteuttamiseksi" 
Lissabonin sopimuksen 188 C artiklan 
2 kohdassa merkitsee, että yhteisen 
kauppapolitiikan keskeiset osat 
sisällytetään tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen puitteissa 
hyväksyttyihin säädöksiin ja että komissio 
voi muuttaa tai täydentää näiden säädösten 
muita kuin keskeisiä osia "säädösvallan 

7. katsoo, että sanamuoto "toimenpiteistä, 
joilla määritellään puitteet yhteisen 
kauppapolitiikan toteuttamiseksi" 
Lissabonin sopimuksen 188 C artiklan 
2 kohdassa merkitsee, että yhteisen 
kauppapolitiikan keskeiset osat 
sisällytetään tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen puitteissa 
hyväksyttyihin säädöksiin ja että komissio 
voi muuttaa tai täydentää näiden säädösten 
muita kuin keskeisiä osia "säädösvallan 
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siirron nojalla annettujen säädösten" 
muodossa Lissabonin sopimuksen 
249 b artiklan mukaisesti; 

siirron nojalla annettujen säädösten" 
muodossa, jos näin säädetään 
perussäädöksessä, Lissabonin sopimuksen 
249 b artiklan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 10
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että parlamentilla on 
huomattava toimivalta "säädösvallan 
siirron nojalla annettujen säädösten" 
suhteen, ja se voi jopa estää tällaisen 
säädöksen voimaantulon, jos keskeinen 
yhdessä päätetty säädös mahdollistaa 
tämän;

Or. en

Tarkistus 11
Sajjad Karim

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että yhteisen kauppapolitiikan 
säädösten yhdenmukainen täytäntöönpano 
edellyttää, että säädöksillä siirretään 
täytäntöönpanovaltaa komissiolle 
"täytäntöönpanosäädösten" hyväksymistä 
varten Lissabonin sopimuksen 
249 c artiklan mukaisesti; kehottaa siksi 
parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään 
ennen sopimuksen voimaantuloa asetuksen 
täytäntöönpanosäädösten säännöistä ja 
yleisistä periaatteista;

8. katsoo, että yhteisen kauppapolitiikan 
säädösten yhdenmukainen täytäntöönpano 
edellyttää, että säädöksillä siirretään 
täytäntöönpanovaltaa komissiolle 
"täytäntöönpanosäädösten" hyväksymistä 
varten Lissabonin sopimuksen 
249 c artiklan mukaisesti; kehottaa siksi 
parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään 
ennen sopimuksen voimaantuloa asetuksen 
täytäntöönpanosäädösten säännöistä ja 
yleisistä periaatteista ottaen huomioon 
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mekanismit, joilla jäsenvaltiot valvovat 
tätä toimivaltaa;

Or. en

Tarkistus 12
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että yhteisen kauppapolitiikan 
säädösten yhdenmukainen täytäntöönpano 
edellyttää, että säädöksillä siirretään 
täytäntöönpanovaltaa komissiolle 
"täytäntöönpanosäädösten" hyväksymistä 
varten Lissabonin sopimuksen 
249 c artiklan mukaisesti; kehottaa siksi 
parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään 
ennen sopimuksen voimaantuloa
asetuksen täytäntöönpanosäädösten 
säännöistä ja yleisistä periaatteista;

8. katsoo, että yhteisen kauppapolitiikan 
säädösten yhdenmukainen täytäntöönpano 
edellyttää, että säädöksillä siirretään 
täytäntöönpanovaltaa komissiolle 
"täytäntöönpanosäädösten" hyväksymistä 
varten Lissabonin sopimuksen 
249 c artiklan mukaisesti; kehottaa siksi 
komissiota ehdottamaan mahdollisimman 
pian asetusta täytäntöönpanosäädösten 
säännöistä ja yleisistä periaatteista ja 
kehottaa neuvostoa hyväksymään tämän 
asetuksen mahdollisimman pian 
perustamissopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 13
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että asetuksen tulisi 
kehottaa komissiota pidättäytymään 
perussäädösten merkittävästä 
muuttamisesta ja sellaisten yksityiskohtien 
lisäämisestä, jotka vaikuttavat 
perussäädöksissä ilmaistuun poliittiseen 
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tahtoon, kun se hyväksyy yhteisen 
kauppapolitiikan täytäntöönpanoa 
koskevaa lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 14
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa neuvostoa kustumaan 
parlamentin edustajia kaikkiin 
COREPER II -kokouksiin, joissa 
käsitellään tavallisen 
lainsäädäntömenettelyn alaisuuteen 
kuuluvia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 15
Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa unionin tulevaa ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
harkitsemaan parlamentin kanssa 
asianmukaisia menetelmiä, joilla 
parlamentti pidetään täysin ajan tasalla ja 
sitä kuullaan unionin ulkoasioista;

10. kehottaa unionin tulevaa ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
harkitsemaan parlamentin kanssa 
asianmukaisia menetelmiä, joilla 
parlamentti pidetään täysin ajan tasalla ja 
sitä kuullaan unionin ulkoasioista; 
kehottaa tämän tavoitteen edistämiseksi 
järjestämään tavallisena käytäntönä 
säännöllisiä yhteisiä kokouksia 
ulkosuhteista vastaavien komission 
jäsenten ryhmän (korkean 
edustajan/varapuheenjohtajan toimiessa 
puheenjohtajana) ja parlamentin asiasta 
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vastaavien valiokuntien valtuuskuntien 
kanssa ja kehottaa järjestämään 
säännöllisiä kokouksia neuvoston 
työryhmien, COREPERin, poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitean, 
188 c artiklan mukaisen komitean sekä 
Euroopan parlamentin esittelijöiden ja 
valtuuskuntien kanssa;

Or. en

Tarkistus 16
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. pitää kauppapolitiikkaa koskevan 
oman vastuualueen säilyttämistä 
komission kollegiossa olennaisen 
tärkeänä yhteisen kauppapolitiikan 
merkitys huomioon ottaen;

Or. de

Tarkistus 17
Sajjad Karim

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. huomauttaa, että kaikki yhteisen 
kauppapolitiikan piiriin kuuluvat asiat 
(Lissabonin sopimuksen viidennen osan II 
osasto) siirtyvät unionin yksinomaisen 
toimivallan piiriin, mikä tarkoittaa, että 
niistä tulee "unionin sopimuksia" ja että 
sekä unionin että jäsenvaltioiden tekemiä 
yhteisiä kauppasopimuksia ei enää ole;

12. huomauttaa, että kaikki yhteisen 
kauppapolitiikan piiriin kuuluvat asiat, 
kuten tavaroiden ja palveluiden kauppa, 
teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät 
kaupalliset näkökohdat sekä ulkomaiset 
suorat sijoitukset (Lissabonin sopimuksen 
viidennen osan II osasto), siirtyvät unionin 
yksinomaisen toimivallan piiriin, mikä 
tarkoittaa, että niistä tulee "unionin 
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sopimuksia" ja että sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tekemiä yhteisiä 
kauppasopimuksia ei enää ole;

Or. en

Tarkistus 18
Caroline Lucas

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. kehottaa näin ollen jäsenvaltioiden 
kansallisia parlamentteja käynnistämään 
tehostetun vuoropuhelun Euroopan 
parlamentin kanssa, jotta ne voivat 
yhdessä taata unionin yhteisen 
kauppapolitiikan demokraattisen 
legitiimiyden.

13. kehottaa näin ollen 
puheenjohtajakokousta käynnistämään 
jäsennellyn vuoropuhelun jäsenvaltioiden 
kansallisten parlamenttien kanssa, jotta ne 
voivat yhdessä taata unionin yhteisen 
kauppapolitiikan demokraattisen 
legitiimiyden.

Or. en
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