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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés a hatályos szerződésekhez képest jelentős 
előrelépés a közös kereskedelmi politika (KKP) tekintetében; 

2. hangsúlyozza, hogy a két módosított szerződés azonos jogi értékkel bír illetve, hogy a 
koherencia, a hatékonyság és az átláthatóság érdekében azokat mindig azonos módon kell 
értelmezni;

3. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a KKP-re vonatkozó rendelkezések tekintetében 
fenntartja az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezetben szereplő előremutató 
elemeket, és különösen az alábbi rendelkezéseket:

a) a KKP kizárólagos uniós hatáskörként való elismerése, amely magában foglalja az 
Unió valamennyi intézményének maradéktalan részvételét a KKP döntéshozatalában;

b) a KKP hatályának kiterjesztése minden kereskedelemmel kapcsolatos kérdésre, 
beleértve a szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásait;

c) a rendes jogalkotási eljárás (azaz a minősített többségi szavazás és a Parlamenttel 
való együttdöntés) alkalmazása a KKP-re vonatkozó jogalkotási aktusokra;

d) a Tanács nyilvános ülései, amennyiben uniós, különösen KKP-re vonatkozó 
jogszabály kerül vitára vagy elfogadásra;

e) az, hogy mivel a rendes jogalkotás kerül alkalmazásra, a Parlament beleegyezése már 
fő szabályként kötelező a KKP értelmében kötött valamennyi megállapodásra, akár 
szükség van végrehajtási intézkedésekre akár nem;

f) a hozzájárulási eljárás alkalmazása a döntően külső kereskedelemmel foglalkozó 
megállapodások ratifikációját megelőzően;

4. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a KKP alapján nemzetközi megállapodások 
tárgyalása és megkötése tekintetében előírja, hogy a Bizottság a jogilag köteles a Tanács 
188. cikk (korábbi 133. cikk) alapján létrehozott különbizottságával párhuzamosan 
tájékoztatni a Parlamentet a tárgyalás folyamatáról;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Lisszaboni Szerződés nem biztosít jogot a Parlamentnek 
arra, hogy jóváhagyhassa a Bizottságnak a kereskedelmi megállapodás tárgyalására 
vonatkozó megbízatását;

6. felhívja ezért a Bizottságot, hogy építsen a kétoldalú és regionális kereskedelmi 
megállapodásokba széleskörű szociális és környezetvédelmi záradékokat és normákat; 
hangsúlyozza továbbá, hogy nem kerülhet aláírásra szabadkereskedelmi megállapodás 
partnerségi és együttműködési megállapodás nélkül;
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7. üdvözli a két kalapot viselő uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, aki biztosítani 
fogja, hogy az Unió minden külső intézkedése következetes és összefüggő legyen; 

8. e tekintetben utal arra, hogy az Unió külső intézkedései kiterjednek a KKP-re is. valamint 
hogy a főképviselőnek nem csupán a Közös Kül- és Biztonságpolitika (KKBP) 
kormányközi logikája és a KKP szupranacionális logikája közötti egyensúlyt kell 
biztosítania, de egyúttal azt is, hogy a KKBP kormányközi logikája nem terjed át a KKP-
re;

9. sajnálatát fejezi ki a minősített többségi szavazás alkalmazásának folyamatos korlátozása 
miatt, különös tekintettel a külföldi működőtőke és a szolgáltatások területére vonatkozó 
megállapodások tekintetében;

10. felhívja az Európai Tanácsot, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg egy új 
intézményközi megállapodás megtárgyalását, amely biztosítja a Parlament számára 
hatásköreinek anyagi jogi meghatározását valamint azt, hogy bevonják a nemzetközi 
megállapodások megkötéséhez vezető valamennyi szakaszba;

11. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a Parlament számára a KKP-re és a kereskedelemi 
megállapodások vagy bármilyen megállapodás kereskedelmi összetevőinek tárgyalására 
vonatkozó valamennyi információt, beleértve valamennyi javaslatot, illetve a tárgyalási 
megbízatásra és/vagy irányelvre vonatkozó javaslattervezetet, elegendő időn belül ahhoz, 
hogy a Parlament kifejezhesse álláspontját, és hogy a Bizottság azt kellően figyelembe 
vehesse;

12. felhívja a Bizottságot, hogy tekintettel a jövőbeli 188. cikk (korábbi 133. cikk) alapján 
létrehozott bizottság működésének átláthatóságára, minden dokumentumot tegyen 
hozzáférhetővé az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága részére;

13. felhívja a Tanácsot, hogy biztosítsa a Parlament számára a COREPER II és a Külügyi 
Tanács napirendjeit; kéri továbbá, hogy a Parlament képviselői maradéktalanul részt 
vehessenek a COREPER II rendes jogalkotási eljárás alá tartozó kérdésekkel foglalkozó 
valamennyi ülésén;

14. felhívja a jövőbeli uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőt és az Európai Bizottság 
alelnökét, hogy vizsgálja meg a Parlamenttel együtt annak lehetőségeit, hogy milyen 
módon lehet maradéktalanul tájékoztatni a Parlamentet és konzultálni vele az Unió külső 
intézkedéseiről.
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