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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že ve srovnání s existujícími smlouvami je Lisabonská smlouva z hlediska 
společné obchodní politiky (SOP) výrazným krokem vpřed;  

2. zdůrazňuje, že obě pozměněné smlouvy mají stejnou právní váhu a že v zájmu koherence, 
účinnosti, transparentnosti a demokracie by měly být vždy interpretovány stejným 
způsobem;

3. vítá skutečnost, že v Lisabonské smlouvě jsou zachována zlepšení, která byla v návrhu 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu provedena v ustanoveních týkajících se SOP, a to zejména 
v těchto případech:

a) SOP byla zařazena mezi výlučné pravomoci Unie, což znamená plnou a srovnatelnou 
účast všech institucí Unie v rozhodovacím procesu SOP; 

b) rozšíření působnosti SOP na všechny oblasti související s obchodem, včetně 
obchodních aspektů duševního vlastnictví a přímých zahraničních investic;  

c) u legislativních aktů týkajících se SOP se uplatňuje běžný legislativní postup (tj. 
hlasování kvalifikovanou většinou a spolurozhodování s Parlamentem); 

d) veřejné jednání Rady při projednávání a přijímání právních předpisů EU, a zejména 
právních předpisů v oblasti SOP;

e) skutečnost, že vzhledem k tomu, že se v této oblasti uplatňuje běžný legislativní 
postup, je souhlasné stanovisko Parlamentu nyní povinné obecně pro všechny 
dohody uzavřené v rámci SOP, až již je zapotřebí prováděcích opatření, či nikoli; 

f) uplatňuje se postup souhlasu ještě před ratifikací dohod týkajících se především 
zahraničního obchodu; 

4. vítá skutečnost, že pokud jde o sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v rámci SOP, 
Lisabonská smlouva stanoví, že Komise bude mít právní povinnost informovat Parlament 
o vývoji jednání stejným způsobem jako Radu podle zvláštního „článku 188n (bývalý 
článek 133) – výbor“;  

5. vyjadřuje politování nad tím, že Lisabonská smlouva nedává Parlamentu právo schvalovat 
mandát Komise sjednat obchodní dohodu;

6. vyzývá proto Komisi, aby do dvoustranných nebo regionálních obchodních dohod vždy 
začlenila sociální a environmentální doložky a normy s rozsáhlou působností; a 
zdůrazňuje, že žádná dohoda o volném obchodu by neměla být podepsána bez dohody o 
partnerství a spolupráci; 
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7. vítá vytvoření zdvojené funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, a to jako člena Rady i Komise, který zajistí, aby byla vnější činnost 
Unie konzistentní a koherentní; 

8. poznamenává v tomto ohledu, že vnější činnost Unie zahrnuje také SOP a že vysoký 
představitel by měl nejen zajistit rovnováhu mezi mezivládní povahou společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky (SZBP) a nadnárodní povahou SOP, ale také zajistit, aby prvky 
mezivládní povahy SZBP nepronikaly do SOP;

9. vyjadřuje politování nad přetrvávajícími omezeními pro uplatňování hlasování 
kvalifikovanou většinou v Radě, zejména pokud jde o dohody v oblasti přímých 
zahraničních investic a dohody v oblasti služeb;

10. vyzývá Evropskou radu, Radu a Komisi, aby uvažovaly o sjednání nové 
interinstitucionální dohody, která by obsahovala přesné vymezení pravomocí Parlamentu 
a stanovila by jeho účast ve všech fázích postupu vedoucího k uzavření mezinárodní 
dohody; 

11. vyzývá Komisi, aby poskytovala Parlamentu veškeré informace týkající se SOP a jednání 
o obchodních dohodách nebo jednání o obchodních aspektech jakékoli dohody, včetně 
veškerých návrhů a předloh návrhů mandátů pro vyjednávání a/nebo směrnic, a to s 
dostatečným předstihem, aby mohl Parlament vyjádřit své názory a aby je Komise mohla 
patřičným způsobem zohlednit;    

12. v zájmu transparentnost činnosti budoucího výboru zřízeného podle článku 188n 
(bývalého článku 133) vyzývá Komisi, aby poskytovala Výboru pro mezinárodní obchod 
Evropského parlamentu veškeré dokumenty;   

13. vyzývá Radu, aby předávala Parlamentu pořady jednání skupiny COREPER II a Rady ve 
složení pro vnější vztahy; a žádá zástupce Parlamentu, aby se plně účastnili všech schůzí 
skupiny COREPER II, které se týkají záležitostí, o nichž se rozhoduje běžným 
legislativním postupem;

14. vyzývá budoucího vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředsedu Komise, aby projednal s Parlamentem odpovídající postupy, 
které zajistí, aby byl Parlament průběžně plně informován o vnější činnosti Unie a aby s 
ním tato činnost byla konzultována.  
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