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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van oordeel dat het Verdrag van Lissabon in vergelijking met de bestaande Verdragen 
voor het Gemeenschappelijk Handelsbeleid (GHB) een belangrijke stap voorwaarts 
betekent;

2. beklemtoont dat de twee gewijzigde Verdragen dezelfde juridische waarde hebben, en 
beklemtoont dat zij in het belang van coherentie, doelmatigheid, transparantie en 
democratie altijd op dezelfde wijze moeten worden geïnterpreteerd;

3. is ingenomen met het feit dat in het Verdrag van Lissabon wordt vastgehouden aan de 
verbeteringen die in het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa 
waren aangebracht in de bepalingen betreffende het GHB, en dan met name de 
navolgende:

a) erkenning van het feit dat het GHB een exclusieve bevoegdheid van de Unie is, 
hetgeen een volledige en vergelijkbare participatie van alle instellingen van de Unie
impliceert bij de besluitvorming over het GHB;

b) uitbreiding van het toepassingsgebied van het GHB tot alle handelsgerelateerde 
terreinen, met inbegrip van de commerciële aspecten van intellectuele eigendom en 
rechtstreekse buitenlandse investeringen;

c) toepassing van de gewone wetgevingsprocedure (dat wil zeggen gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen en medebeslissing met het Parlement) op 
wetgevingsbesluiten betreffende het GHB;

d) openbaarheid van de zittingen van de Raad wanneer wordt beraadslaagd en gestemd 
over EU-wetgeving en met name GHB-wetgeving;

e) het feit dat, omdat de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is, de 
goedkeuring van het Parlement nu als algemene regel verplicht is voor alle 
overeenkomsten die krachtens het GHB worden gesloten, ongeacht de vraag of 
uitvoeringsmaatregelen vereist zijn of niet;

f) toepassing van de goedkeuringsprocedure voorafgaand aan de ratificatie van 
overeenkomsten die voornamelijk betrekking hebben op buitenlandse handel;

4. juicht het toe dat met betrekking tot de onderhandelingen over en de sluiting van 
internationale overeenkomsten uit hoofde van het GHB in het Verdrag van Lissabon is 
bepaald dat de Commissie wettelijk verplicht is om het Parlement te informeren over de 
stand van de onderhandelingen en wel op voet van gelijkheid met het speciale "artikel 188 
N (ex-artikel 133)-comité" van de Raad;

5. betreurt dat in het Verdrag van Lissabon niet is bepaald dat het Parlement het recht heeft 
om het mandaat van de Commissie voor het voeren van onderhandelingen over 
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handelsovereenkomsten goed te keuren;

6. verzoekt de Commissie daarom verstrekkende sociale en milieubepalingen en -normen op 
te nemen in de bilaterale en regionale handelsovereenkomsten; beklemtoont dat geen 
Vrijhandelsovereenkomsten moeten worden ondertekend zonder een Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst;

7. is ingenomen met de instelling van de post van een hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid met twee petten, die waarborgt dat alle 
externe maatregelen van de Unie consistent en coherent zijn;

8. stelt in dit verband vast dat het externe optreden van de Unie ook betrekking heeft op het 
GHB en dat de hoge vertegenwoordiger niet alleen moet zorgen voor een evenwicht 
tussen de intergouvernementele samenhang van het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) en de supranationale samenhang van het GHB, maar ook moet 
verzekeren dat de intergouvernementele samenhang van het GBVB het GHB niet 
doorkruist;

9. betreurt dat nog steeds beperkingen worden opgelegd aan de toepassing van de 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad, met name wat betreft 
overeenkomsten op het gebied van rechtstreekse buitenlandse investeringen en 
overeenkomsten op het gebied van diensten;

10. verzoekt de Europese Raad, de Raad en de Commissie stil te staan bij de mogelijkheid van 
de sluiting van een nieuw Interinstitutioneel Akkoord in het kader waarvan het Parlement 
beschikt over een inhoudelijke definitie van zijn bevoegdheden en rol in elk stadium van 
de sluiting van een internationale overeenkomst;

11. verzoekt de Commissie het Parlement alle informatie te verstrekken betreffende het GHB 
en de sluiting van handelsovereenkomsten of de onderhandelingen over de commerciële 
componenten van ongeacht welke overeenkomst, met inbegrip van alle voorstellen en 
ontwerpvoorstellen voor onderhandelingsmandaten en/of richtsnoeren, en wel op een 
zodanig tijdstip dat het Parlement zijn standpunten kenbaar kan maken en de Commissie 
die standpunten op adequate wijze in aanmerking kan nemen;

12. verzoekt de Commissie met betrekking tot de transparantie van de werkzaamheden van 
het toekomstige artikel 188 N (ex-artikel 133)-comité, de Commissie internationale handel 
van het Europees Parlement alle documenten ter beschikking te stellen;

13. verzoekt de Raad het Parlement de beschikking te geven over de agenda's van COREPER 
II en de Raad Externe betrekkingen; verzoekt de vertegenwoordigers van het Parlement 
volledig deel te nemen aan alle COREPER II-vergaderingen die betrekking hebben op 
zaken die onder het toepassingsgebied van de gewone wetgevingsprocedure vallen;

14. verzoekt de toekomstige hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid en de vice-voorzitter van de Commissie met het Parlement stil te staan 
bij adequate methoden om het Parlement volledig op de hoogte te houden van en te
raadplegen over het externe optreden van de Unie.
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