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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί ότι, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες Συνθήκες, η Συνθήκη της Λισσαβώνας 
αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ)·

2. τονίζει ότι οι δύο τροποποιημένες Συνθήκες έχουν την ίδια νομική ισχύ και ότι, για 
λόγους συνοχής, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και δημοκρατίας, πρέπει πάντοτε να 
ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο·

3. επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας διατηρεί τις βελτιώσεις που είχε 
επιφέρει το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης στις σχετικές με 
την ΚΕΠ διατάξεις και, ειδικότερα, τα εξής:

α) αναγνώριση της ΚΕΠ ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, πράγμα που 
συνεπάγεται την πλήρη και συγκρίσιμη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΚΕΠ·

β) διεύρυνση του πεδίου της ΚΕΠ ώστε να καλύψει όλους τους τομείς που σχετίζονται 
με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πτυχών της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και των άμεσων ξένων επενδύσεων·

γ) εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (δηλαδή της λήψης αποφάσεων με 
ειδική πλειοψηφία και της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο) στις νομοθετικές 
πράξεις που σχετίζονται με την ΚΕΠ·

δ) δημοσιότητα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου όταν συζητεί και εγκρίνει 
νομοθεσία της ΕΕ και, ειδικότερα, νομοθεσία σχετικά με την ΚΕΠ·

ε) το γεγονός ότι, αφού εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία, η έγκριση του 
Κοινοβουλίου είναι τώρα κατά γενικό κανόνα υποχρεωτική για όλες τις συμφωνίες 
που συνάπτονται στο πλαίσιο της ΚΕΠ, είτε απαιτούνται εκτελεστικά μέτρα είτε όχι·

στ) εφαρμογή της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης πριν από την επικύρωση των 
συμφωνιών που αφορούν πρωτίστως το εξωτερικό εμπόριο.

4. επικροτεί το γεγονός ότι, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών στο πλαίσιο της ΚΕΠ, η Συνθήκη της Λισσαβώνας προβλέπει ότι η Επιτροπή 
θα έχει νόμιμη υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων ισότιμα με την ειδική «επιτροπή του άρθρου 188Δ (πρώην άρθρου 
133)» του Συμβουλίου·

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν χορηγεί στο Κοινοβούλιο το 
δικαίωμα να εγκρίνει την εντολή της Επιτροπής για τη διαπραγμάτευση εμπορικής 
συμφωνίας·
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6. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ρήτρες και προδιαγραφές στις διμερείς ή περιφερειακές εμπορικές 
συμφωνίες· τονίζει επιπροσθέτως ότι δεν πρέπει να υπογράφεται καμία συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών χωρίς συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

7. χαιρετίζει τη θεσμοθέτηση ενός Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης με διπλή αρμοδιότητα
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και συνοχή όλης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

8. επισημαίνει εν προκειμένω ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης καλύπτει επίσης την ΚΕΠ 
και ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος δεν πρέπει απλώς να εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα 
στη διακυβερνητική λογική της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
(ΚΕΠΠΑ) και την υπερεθνική λογική της ΚΕΠ, αλλά και να μεριμνά ώστε η 
διακυβερνητική λογική της ΚΕΠΠΑ να μη μολύνει την ΚΕΠ·

9. αποδοκιμάζει τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην εφαρμογή της λήψης αποφάσεων 
με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις συμφωνίες στον τομέα των 
άμεσων ξένων επενδύσεων και τις συμφωνίες στον τομέα των υπηρεσιών·

10. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο της διαπραγμάτευσης μιας νέας διοργανικής συμφωνίας, η οποία να παρέχει 
στο Κοινοβούλιο έναν ουσιαστικό ορισμό των αρμοδιοτήτων του και της συμμετοχής του 
σε κάθε στάδιο που οδηγεί στη σύναψη διεθνούς συμφωνίας·

11. καλεί την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες που αφορούν την 
ΚΕΠ και τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών ή τη διαπραγμάτευση των 
εμπορικών συνιστωσών οποιασδήποτε συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
προτάσεων και σχεδίων προτάσεων για διαπραγματευτικές εντολές και/ή οδηγίες, αρκετά 
νωρίς ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να εκφράσει τις απόψεις του και να μπορεί η 
Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές·

12. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τη διαφάνεια των ενεργειών της επιτροπής του 
μελλοντικού άρθρου 188ΙΔ (πρώην άρθρου 133), να θέτει όλα τα έγγραφα στη διάθεση 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

13. καλεί το Συμβούλιο να παρέχει στο Κοινοβούλιο τις ημερήσιες διατάξεις της COREPER 
II και του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων· ζητεί την πλήρη συμμετοχή εκπροσώπων 
του Κοινοβουλίου σε όλες τις συνεδριάσεις της COREPER II οι οποίες ασχολούνται με 
ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

14. καλεί τον μελλοντικό Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να εξετάσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο,
επαρκείς μεθόδους για την πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου και τη διαβούλευση μαζί 
του όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης. 
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