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Amendement 1
Caroline Lucas

Ontwerpverslag
Paragraaf 1

Ontwerpverslag Amendement

1. is van mening dat de bij het Verdrag van 
Lissabon ingevoerde veranderingen op het 
gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid over het algemeen bijdragen 
tot verbetering van de democratische 
legitimiteit en doeltreffendheid van dat 
beleid en wijst in dat verband op de 
vergroting van de reikwijdte van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid, de 
uitdrukkelijke erkenning van alle 
gebieden waarop het gemeenschappelijk 
handelsbeleid uitsluitend betrekking heeft 
en in het bijzonder de substantieel 
versterkte taak en bevoegdheden van het 
Parlement;

1. drukt de hoop uit dat de bij het Verdrag 
van Lissabon ingevoerde veranderingen op 
het gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid over het algemeen bijdragen 
tot verbetering van de democratische 
legitimiteit en doeltreffendheid van dat 
beleid en wijst in dat verband op de 
aanmerkelijk versterkte rol van het 
Parlement die vergezeld gaat van de 
vergroting van de reikwijdte van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid, dat nu 
ook het vlak van buitenlandse directe 
investeringen, diensten en de commerciële 
aspecten van intellectueel eigendom 
omvat, beleidsterreinen die voortaan niet 
meer vallen onder de democratische 
controle van de nationale parlementen 
van de EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 2
Daniel Caspary

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. benadrukt de uitdrukkelijke eis dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid in dienst 
moet staan van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden van 
de Unie, zoals onder andere de 
bescherming van haar waarden en 
fundamentele belangen, de ondersteuning 
van de democratie en de rechtsstaat, en de 

2. benadrukt de uitdrukkelijke eis dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid in dienst 
moet staan van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden van 
de Unie, zoals onder andere de 
bescherming van haar waarden en 
fundamentele belangen, de ondersteuning 
van de democratie en de rechtsstaat, en de 
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bevordering van duurzame ontwikkeling en 
verantwoord beheer van de aarde, en 
onderstreept de noodzaak om consistentie 
en wederzijdse versterking tussen de 
verschillende aspecten van het externe 
optreden van de EU te waarborgen;

bevordering van duurzame ontwikkeling en 
verantwoord beheer van de aarde, en 
onderstreept de noodzaak om consistentie 
en wederzijdse versterking tussen de 
verschillende aspecten van het externe 
optreden van de EU te waarborgen; ziet 
echter nog steeds behoefte aan een 
zelfstandig handelsbeleid dat recht doet 
aan de betekenis van de handelsbelangen 
van de Europese Unie voor 
arbeidsplaatsen en welvaart; waarschuwt 
ertegen het gemeenschappelijk 
handelsbeleid als inzet van 
onderhandelingen voor andere politieke 
doelen te beschouwen;

Or. de

Amendement 3
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

2 bis. staat geheel achter de effectieve 
bevordering van niet-commerciële 
aspecten, zoals de naleving van milieu-, 
sociale en voedselveiligheidsnormen, door 
middel van de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid op 
bilateraal, interregionaal en multilateraal 
niveau;

Or. en

Amendement 4
Daniel Caspary

Ontwerpverslag
Paragraaf 3
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Ontwerpverslag Amendement

3. benadrukt dat de Commissie ten aanzien 
van onderhandelingen over het sluiten van 
internationale overeenkomsten op grond 
van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
wettelijk verplicht is om het Parlement over 
de voortgang van de onderhandelingen in 
te lichten op voet van gelijkheid met het 
speciale comité van de Raad waarnaar 
wordt verwezen in artikel 188 N van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

3. benadrukt dat de Commissie ten aanzien 
van onderhandelingen over het sluiten van 
internationale overeenkomsten op grond 
van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
wettelijk verplicht is om het Parlement over 
de voortgang van de onderhandelingen in 
te lichten op voet van gelijkheid met het 
speciale comité van de Raad waarnaar 
wordt verwezen in artikel 188 N van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; verlangt even volledig en 
op hetzelfde tijdstip te worden 
geïnformeerd als het bevoegde comité van 
de Raad volgens dit artikel;

Or. de

Amendement 5
Sajjad Karim

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is desalniettemin van mening dat het 
Parlement gerechtigd is voorafgaande 
voorwaarden te stellen aan zijn 
instemming, die vereist is voor het sluiten 
van alle handelsovereenkomsten, en 
benadrukt daarom de noodzaak van een 
versterkte kaderovereenkomst over de 
betrekkingen tussen Parlement en 
Commissie;

5. is desalniettemin van mening dat het 
Parlement gerechtigd is voorafgaande 
voorwaarden te stellen aan zijn 
instemming, die vereist is voor het sluiten 
van alle handelsovereenkomsten, en 
benadrukt daarom de noodzaak van een 
versterkte kaderovereenkomst, en dan met 
name paragraaf 19 daarvan, over de 
betrekkingen tussen Parlement en 
Commissie;

Or. en
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Amendement 6
Daniel Caspary

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 bis. vindt om een eindoordeel te kunnen 
vellen een begeleiding van de 
multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen door 
vertegenwoordigers van het Parlement 
noodzakelijk; verlangt daarom een 
passende deelname van zijn leden te 
garanderen in het kader van de 
overeenkomst over de betrekkingen tussen 
het Parlement en de Commissie;

Or. de

Amendement 7
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 bis. vraagt of in deze vernieuwde 
kaderovereenkomst specifieke paragrafen 
kunnen worden opgenomen die de 
Commissie oproepen om:
(a) in te gaan op de voorwaarden die het 
Parlement kan stellen om zijn 
toestemming te geven aan het sluiten van 
een handelsovereenkomst alvorens de 
onderhandelingen werkelijk beginnen;
(b) het Parlement alle nodige informatie 
te verstrekken over het gemeenschappelijk 
handelsbeleid of de onderhandeling over 
commerciële aspecten van ongeacht welke 
overeenkomst, met inbegrip van 
voorstellen en ontwerpvoorstellen voor 
onderhandelingsmandaten en/of 
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-richtsnoeren, dit alles binnen een termijn 
die het Parlement gelegenheid geeft om 
zijn opvattingen uit te drukken en de 
Commissie om werkelijk rekening te 
houden met deze opvattingen;
(c) met het oog op de transparantie van de 
werkzaamheden van het comité zoals 
bedoeld in artikel 188 N van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, alle documenten ter beschikking te 
stellen van de relevante commissie van het 
Parlement;
(d) bij alle onderhandelingen over 
commerciële overeenkomsten of 
commerciële aspecten van alle overige 
internationale overeenkomsten een 
delegatie van waarnemers van het 
Parlement te laten aanschuiven;

Or. en

Amendement 8
Sajjad Karim

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. wijst erop dat het Parlement en de Raad 
volgens artikel 188 C, lid 2 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gelijkwaardige 
medewetgevers zijn bij de vaststelling van 
het kader voor de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid; 

6. wijst erop dat het Parlement en de Raad 
volgens artikel 188 C, lid 2 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gelijkwaardige 
medewetgevers zijn bij de vaststelling van 
het kader voor de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid, hetgeen 
zowel beleidsmatige als technische 
aspecten van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid kan omvatten; 

Or. en
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Amendement 9
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 7

Ontwerpverslag Amendement

7. is van mening dat de formulering 
"maatregelen (…) die het kader voor de 
uitvoering van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek van de Unie bepalen" in 
artikel 188 C, lid 2 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie inhoudt dat de wezenlijke elementen 
van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
zullen worden opgenomen in 
wetgevingsbesluiten die worden genomen 
volgens de gewone wetgevingsprocedure 
en dat niet-wezenlijke elementen van die 
besluiten door de Commissie kunnen 
worden gewijzigd of aangevuld in de vorm 
van "gedelegeerde verordeningen"
overeenkomstig artikel 249 B van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

7. is van mening dat de formulering 
"maatregelen (…) die het kader voor de 
uitvoering van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek van de Unie bepalen" in 
artikel 188 C, lid 2 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie inhoudt dat de wezenlijke elementen 
van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
zullen worden opgenomen in 
wetgevingsbesluiten die worden genomen 
volgens de gewone wetgevingsprocedure 
en dat niet-wezenlijke elementen van die 
besluiten door de Commissie kunnen 
worden gewijzigd of aangevuld in de vorm 
van "gedelegeerde verordeningen", indien 
als zodanig vermeld in het 
basiswetsbesluit, overeenkomstig artikel 
249 B van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; 

Or. en

Amendement 10
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

7 bis. merkt op dat het Parlement ten 
aanzien van "gedelegeerde 
verordeningen" aanzienlijke 
bevoegdheden heeft, tot en met het 
bezwaar maken tegen het van kracht gaan 
van de desbetreffende "gedelegeerde 
verordening", indien de gezamenlijk 
overeengekomen hoofdwet dit bepaalt;
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Or. en

Amendement 11
Sajjad Karim

Ontwerpverslag
Paragraaf 8

Ontwerpverslag Amendement

8. is van mening dat eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
wetgevingsbesluiten op grond van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid vereisen 
dat de wetgevingsbesluiten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
verlenen voor het aannemen van 
"uitvoeringshandelingen" overeenkomstig 
artikel 249 C van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie en dringt 
er derhalve bij het Parlement en de Raad 
op aan voordat het Verdrag in werking 
treedt een verordening aan te nemen 
waarin de regels en algemene beginselen 
betreffende uitvoeringshandelingen worden 
vastgelegd;

8. is van mening dat eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
wetgevingsbesluiten op grond van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid vereisen 
dat de wetgevingsbesluiten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
verlenen voor het aannemen van 
"uitvoeringshandelingen" overeenkomstig 
artikel 249 C van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie en dringt 
er derhalve bij het Parlement en de Raad 
op aan voordat het Verdrag in werking 
treedt een verordening aan te nemen 
waarin de regels en algemene beginselen 
betreffende uitvoeringshandelingen worden 
vastgelegd, met inbegrip van 
controlemechanismen voor deze 
bevoegdheden van de lidstaten;

Or. en

Amendement 12
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 8

Ontwerpverslag Amendement

8. is van mening dat eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
wetgevingsbesluiten op grond van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid vereisen 
dat de wetgevingsbesluiten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

8. is van mening dat eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
wetgevingsbesluiten op grond van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid vereisen 
dat de wetgevingsbesluiten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
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verlenen voor het aannemen van 
"uitvoeringshandelingen" overeenkomstig 
artikel 249 C van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie en dringt 
er derhalve bij het Parlement en de Raad 
op aan voordat het Verdrag in werking 
treedt een verordening aan te nemen 
waarin de regels en algemene beginselen 
betreffende uitvoeringshandelingen worden 
vastgelegd;

verlenen voor het aannemen van 
"uitvoeringshandelingen" overeenkomstig 
artikel 249 C van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie en dringt 
er derhalve bij de Commissie op aan zo 
snel mogelijk een verordening voor te 
stellen waarin de regels en algemene 
beginselen betreffende 
uitvoeringshandelingen worden vastgelegd, 
en dringt er bij de Raad op aan zo snel 
mogelijk nadat het Verdrag van kracht is 
gegaan, deze verordening aan te nemen;

Or. en

Amendement 13
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

8 bis. benadrukt dat deze verordening de 
Commissie moet oproepen om bij de 
toekomstige uitvoeringswetgeving op het 
gebied van het handelsbeleid geen 
inhoudelijke veranderingen in het 
basisbesluit of verfijningen met gevolgen 
voor de in het basisbesluit geformuleerde 
politieke wil aan te brengen;

Or. en

Amendement 14
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

9 bis. roept de Raad op 
vertegenwoordigers van het Parlement uit 
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te nodigen om deel te nemen aan alle 
Coreper II-vergaderingen die zaken 
betreffen die betrekking hebben op zaken 
die onder het toepassingsgebied van de 
gewone wetgevingsprocedure vallen;

Or. en

Amendement 15
Georgios Papastamkos

Ontwerpverslag
Paragraaf 10

Ontwerpverslag Amendement

10. dringt er bij de toekomstige hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op 
aan met het Parlement te spreken over 
geschikte methoden om het Parlement 
volledig te informeren en te raadplegen 
over extern optreden van de Unie;

10. dringt er bij de toekomstige hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op 
aan met het Parlement te spreken over 
geschikte methoden om het Parlement 
volledig te informeren en te raadplegen 
over extern optreden van de Unie, en ten 
behoeve hiervan regelmatige gezamenlijke 
bijeenkomsten van de groep van 
commissarissen voor externe 
betrekkingen (voorgezeten door de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter) met 
delegaties van de desbetreffende 
parlementaire commissies, alsmede 
regelmatige gezamenlijke bijeenkomsten 
van de werkgroepen van de Raad, 
Coreper, het PVC, het comité zoals 
bedoeld in artikel 188 C en het Europees 
Parlement met parlementaire rapporteurs 
en delegaties tot gangbare praktijk te 
maken;

Or. en
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Amendement 16
Daniel Caspary

Ontwerpverslag
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

11 bis. vindt het om recht te doen aan de 
betekenis van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid essentieel dat het 
handelsbeleid een zelfstandig werkterrein 
binnen het college van de Commissie 
blijft;

Or. de

Amendement 17
Sajjad Karim

Ontwerpverslag
Paragraaf 12

Ontwerpverslag Amendement

12. merkt op dat alle zaken die vallen 
onder het gemeenschappelijk handelsbeleid 
(deel V, tweede titel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie) tot de uitsluitende bevoegdheden van 
de Unie zullen behoren, hetgeen betekent 
dat gesloten overeenkomsten 
‘Unieovereenkomsten’ zullen zijn in plaats 
van gemengde handelsovereenkomsten die 
worden afgesloten door zowel de Unie als 
de lidstaten;

12. merkt op dat alle zaken die vallen 
onder het gemeenschappelijk 
handelsbeleid, met inbegrip van handel in 
goederen, diensten, commerciële aspecten 
van intellectueel eigendom en 
buitenlandse directe investeringen (deel 
V, tweede titel van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie) tot de 
uitsluitende bevoegdheden van de Unie 
zullen behoren, hetgeen betekent dat 
gesloten overeenkomsten 
‘Unieovereenkomsten’ zullen zijn in plaats 
van gemengde handelsovereenkomsten die 
worden afgesloten door zowel de Unie als 
de lidstaten;

Or. en
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Amendement 18
Caroline Lucas

Ontwerpverslag
Paragraaf 13

Ontwerpverslag Amendement

13. nodigt derhalve de nationale 
parlementen van de lidstaten uit een 
krachtiger dialoog met het Europees 
Parlement aan te gaan om gezamenlijk de 
democratische legitimiteit van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid van de 
Unie te waarborgen.

13. nodigt derhalve de Conferentie van 
parlementen uit een structurele dialoog 
met de nationale parlementen van de 
lidstaten aan te gaan om gezamenlijk de 
democratische legitimiteit van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid van de 
Unie te waarborgen.

Or. en
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