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Predlog spremembe 1
Caroline Lucas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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 izključne 
pristojnosti na vseh področij, ki jih 
pokriva skupna trgovinska politika, in še 
zlasti bistveno bolj okrepljeno vlogo in 
pristojnosti Parlamenta;

1. upa, da bodo spremembe, ki jih uvaja 
lizbonska pogodba na področju skupne 
trgovinske politike, na splošno prispevale k 
utrditvi njene demokratične legitimnosti in 
učinkovitosti; v zvezi s tem poudarja, da se 
ob razširitvi obsega skupne trgovinske 
politike občutno okrepi vloga Parlamenta 
ter vključijo področja neposrednih tujih 
naložb, storitev in trgovinskih vidikov 
intelektualne lastnine, področja politike, 
ki bodo zato izvzeta iz demokratičnega 
nadzora nacionalnih parlamentov držav 
članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. izpostavlja izrecne zahteve, naj bo 
skupna trgovinska politika v skladu z 
načeli in cilji zunanjepolitične dejavnosti 
Unije, med drugim z varovanjem njenih 
vrednot in temeljnih interesov, podporo 
demokraciji in pravni državi ter s 
spodbujanjem trajnostnega razvoja in 
odgovorne politike svetovnega reda; 
poudarja, da je treba zagotoviti doslednost 
in medsebojno dopolnjevanje med 
različnimi vidiki zunanjepolitičnega 
delovanja EU;

2. izpostavlja izrecne zahteve, naj bo 
skupna trgovinska politika v skladu z 
načeli in cilji zunanjepolitične dejavnosti 
Unije, med drugim z varovanjem njenih 
vrednot in temeljnih interesov, podporo 
demokraciji in pravni državi ter s 
spodbujanjem trajnostnega razvoja in 
odgovorne politike svetovnega reda; 
poudarja, da je treba zagotoviti doslednost 
in medsebojno dopolnjevanje med 
različnimi vidiki zunanjepolitičnega 
delovanja EU; vendar meni, da je še 
naprej potrebna samostojna trgovinska 



PE406.002v01-00 4/12 AM\722723SL.doc

SL

politka, ki je v skladu s pomenom 
interesov trgovinske politike Evropske 
unije za delovna mesta in blaginjo; 
opozarja, naj se skupna trgovinska 
politika ne obravnava kot predmet 
pogajanj za uveljavljanje drugih 
političnih ciljev;

Or. de

Predlog spremembe 3
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. 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;

Or. en

Predlog spremembe 4
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. 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 odbor Sveta iz člena 
188 N Pogodbe o delovanju Evropske 
unije;

3. 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 odbor Sveta iz člena 
188 N Pogodbe o delovanju Evropske 
unije; poziva, da se te informacije 
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zagotovijo v enakem obsegu in ob istem 
času kot v pristojnemu odboru Sveta po 
tem členu;

Or. de

Predlog spremembe 5
Sajjad Karim

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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;

5. 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;

Or. en

Predlog spremembe 6
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da mora večstranska in 
dvostranska trgovinska pogajanja nujno 
spremljati predstavnik Parlamenta, da se 
lahko sprejme končna odločitev; zato 
poziva, da se zagotovi ustrezna udeležba 
članov Parlamenta v okviru dogovora o 
odnosih med Parlamentom in Komisijo;

Or. de
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Predlog spremembe 7
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. naproša, da se v obnovljen okvirni 
sporazum vključijo posebni odstavki, ki 
pozivajo Komisijo, naj:
a. se odzove na predpogoje, ki jih 
Parlament lahko določi za dajanje 
soglasja glede sklenitve trgovinskega 
sporazuma, preden učinkovito 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 188 N 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;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sajjad Karim

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta Parlament in Svet v 
skladu s členom 188 C (2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije enakopravna 
sozakonodajalca pri določanju okvira za 
izvajanje skupne trgovinske politike; 

6. poudarja, da bosta Parlament in Svet v 
skladu s členom 188 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; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da besedilo, ki govori o ukrepih, s 
katerimi se opredeli okvir za izvajanje 
skupne trgovinske politike, iz člena 188 C 
(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” v skladu s členom 249 
B Pogodbe o delovanju Evropske unije;

7. meni, da besedilo, ki govori o ukrepih, s 
katerimi se opredeli okvir za izvajanje 
skupne trgovinske politike, iz člena 188 C 
(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 249 B Pogodbe o delovanju 
Evropske unije; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)



PE406.002v01-00 8/12 AM\722723SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da bo imel Parlament v zvezi 
z „delegiranimi akti“ precejšnje 
pristojnosti, ki bi lahko vodile celo do 
ugovarjanja glede začetka veljavnosti 
delegiranega akta, če tako določa temeljni 
akt, sprejet s postopkom soodločanja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sajjad Karim

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. 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 249 C 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; zato 
poziva Parlament in Svet, naj pred 
začetkom veljavnosti pogodbe sprejmeta 
uredbo o pravilih in splošnih načelih v 
zvezi z izvedbenimi akti;

8. 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 249 C 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; zato 
poziva Parlament in Svet, naj pred 
začetkom veljavnosti pogodbe sprejmeta 
uredbo o pravilih in splošnih načelih v 
zvezi z izvedbenimi akti, vključno z 
mehanizmi za nadzorovanje teh 
pristojnosti s strani držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 12
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. 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 249 C 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; zato 
poziva Parlament in Svet, naj pred 
začetkom veljavnosti pogodbe sprejmeta
uredbo o pravilih in splošnih načelih v 
zvezi z izvedbenimi akti;

8. 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 249 C 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; zato 
poziva Komisijo, naj čim prej predlaga
uredbo o pravilih in splošnih načelih v 
zvezi z izvedbenimi akti, ter poziva Svet, 
naj to uredbo sprejme čim prej po začetku 
veljavnosti pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 13
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da bi ta uredba morala 
pozivati Komisijo, da pri sprejemanju 
zakonodaje na področju trgovinske 
politike ne spreminja vsebinsko 
temeljnega zakonodajnega akta ali dodaja 
podrobnosti, ki vplivajo na politično voljo, 
izraženo v temeljnem aktu;

Or. en

Predlog spremembe 14
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. 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;

Or. en

Predlog spremembe 15
Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva prihodnjega visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj s Parlamentom 
preuči primerne metode za obveščanje 
Parlamenta o zunanjepolitičnem delovanju 
Unije in za posvetovanje z njim v polni 
meri;

10. poziva prihodnjega visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj s Parlamentom 
preuči primerne metode za obveščanje 
Parlamenta o zunanjepolitičnem delovanju 
Unije in za posvetovanje z njim v polni 
meri; 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 188C in 
Evropsko komisijo ter poročevalci in 
delegacijami Parlamenta postati ustaljena 
praksa;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. meni, da je za uresničevanje pomena 
skupne trgovinske politike bistveno, da se 
ohranijo posebna področja nalog 
trgovinske politike v okviru kolegija 
komisarjev;

Or. de

Predlog spremembe 17
Sajjad Karim

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da bodo vse zadeve, ki 
sodijo v skupno trgovinsko politiko (naslov 
II v petem delu Pogodbe o delovanju 
Evropske unije), 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;

12. 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;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Caroline Lucas

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13.  poziva nacionalne parlamente držav 
članic k okrepljenemu dialogu z 
Evropskim parlamentom, da bi skupaj 
zagotovili demokratično legitimnost 
skupne trgovinske politike Unije.

13.  poziva konferenco predsednikov k 
strukturiranemu dialogu z nacionalnimi 
parlamenti držav članic, da bi skupaj 
zagotovili demokratično legitimnost 
skupne trgovinske politike Unije.

Or. en
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