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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uznaje, że w porównaniu z istniejącymi traktatami, traktat lizboński stanowi znaczący 
krok na przód w zakresie wspólnej polityki handlowej (WPH); 

2. zaznacza, że dwa zmienione traktaty mają tę samą wartość prawną, i podkreśla, że dla 
dobra spójności, skuteczności, przejrzystości i demokracji należy zawsze interpretować je 
w taki sam sposób;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński zachowuje pozytywne zmiany 
wniesione do projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w zakresie 
przepisów dotyczących WPH, a w szczególności następujących aspektów:

a) uznania WPH za wyłączną kompetencję Unii, co wiąże się z pełnym i 
porównywalnym udziałem wszystkich instytucji Unii w procesie decyzyjnym WPH;

b) rozszerzenia zakresu WPH na wszystkie dziedziny związane z handlem, w tym 
aspekty handlowe własności intelektualnej oraz bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne;

c) zastosowania zwykłej procedury legislacyjnej (tj. głosowania kwalifikowaną 
większością oraz współdecydowania z Parlamentem) do aktów legislacyjnych 
odnoszących się do WPH;

d) otwartego posiedzenia Rady przy debatowaniu nad legislacją UE i przyjmowaniu jej, 
zwłaszcza legislacji WPH;

e) faktu, iż odkąd stosowana jest zwykła procedura legislacyjna, zgoda Parlamentu staje 
się teraz z zasady obowiązkowa dla wszystkich przyjętych porozumień zgodnie z 
WPH, niezależnie od tego, czy wymagane są środki wykonawcze, czy nie;

f) zastosowania procedury zgody poprzedzającej ratyfikację porozumień dotyczących 
w głównej mierze handlu zagranicznego;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że odnośnie do negocjacji i zawierania porozumień 
międzynarodowych w ramach WPH, traktat lizboński przewiduje, że Komisja będzie 
prawnie zobowiązana do informowania Parlamentu o postępach w negocjacjach w takim 
samym stopniu, jak Rady, na mocy specjalnego „art. 188n (były art. 133) - Komisja 
parlamentarna”;

5. ubolewa nad tym, że traktat lizboński nie udziela Parlamentowi prawa zatwierdzania 
mandatu Komisji Europejskiej do negocjowania porozumień handlowych;

6. wzywa zatem Komisję do włączenia daleko idących klauzul socjalnych i środowiskowych 
do dwustronnych i regionalnych porozumień handlowych; podkreśla również, że umowę o 
wolnym handlu powinno się podpisywać bez Umowy o partnerstwie i współpracy;
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7. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie pełniącego podwójne zadania stanowiska 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
który zapewni spójne i konsekwentne prowadzenie zewnętrznych działań Unii; 

8. odnotowuje w tym względzie, że działania zewnętrzne Unii obejmują również WPH, a 
Wysoki Przedstawiciel powinien nie tylko zapewniać osiągnięcie równowagi między 
międzyrządową logiką Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) a 
ponadnarodową logiką WPH, ale również gwarantować, by międzyrządowa logika 
WPZiB nie zaraziła WPH;

9. ubolewa nad ciągłymi ograniczeniami zastosowania głosowania kwalifikowaną 
większością głosów w Radzie, w szczególności w odniesieniu do porozumień w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz porozumień w sprawie usług; 

10. wzywa Radę Europejską, Radę i Komisję do rozważenia możliwości wynegocjowania 
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego, które konkretnie zdefiniowałoby 
kompetencje i zaangażowanie Parlamentu na każdym etapie negocjacji prowadzących do 
zawarcia jakiejkolwiek umowy międzynarodowej;

11. wzywa Komisję do udzielenia Parlamentowi wszelkich informacji odnoszących się do 
WPH i negocjacji porozumień handlowych lub negocjacji handlowych części składowych 
jakiegokolwiek porozumienia, w tym wszystkich wniosków i projektów wniosków pod 
negocjowanie mandatów i/lub dyrektyw, na tyle wcześnie, by Parlament był w stanie 
wyrazić swe poglądy na ten temat, a Komisja następnie je uwzględnić;

12. wzywa Komisję, odnośnie do przejrzystości funkcjonowania przyszłego art. 188n (były 
art. 133) - Komisja parlamentarna, do udostępnienia wszystkich dokumentów Komisji 
Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego;

13. wzywa Komisję do dostarczenia Parlamentowi harmonogramu prac COREPER II oraz 
Rady ds. Stosunków Zewnętrznych i wzywa przedstawicieli Parlamentu do pełnego 
udziału we wszystkich spotkaniach COREPER II na temat spraw wchodzących w zakres 
zwykłej procedury legislacyjnej;

14. wzywa przyszłego Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodniczącego Komisji do rozpatrzenia wraz z 
Parlamentem odpowiednich metod pełnego informowania Parlamentu oraz zasięgania 
jego opinii na temat działań zewnętrznych Unii.
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