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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že v porovnaní s existujúcimi Zmluvami je Lisabonská zmluva pre spoločnú 
obchodnú politiku významným krokom vpred;

2. zdôrazňuje, že dve pozmenené a doplnené Zmluvy majú rovnakú právnu hodnotu a že v 
záujme súdržnosti, účinnosti, transparentnosti a demokracie, by sa mali vždy vykladať 
rovnako;

3. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva zachováva zlepšenia uvedené v návrhu Zmluvy 
o Ústave pre Európu v ustanoveniach týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky, a to 
najmä tieto:

a) uznanie spoločnej obchodnej politiky ako politiky vo výlučnej právomoci Únie, čo 
znamená plnú a porovnateľnú účasť všetkých inštitúcií Únie na prijímaní rozhodnutí 
o spoločnej obchodnej politike;

b) rozšírenie rozsahu spoločnej obchodnej politiky na všetky oblasti týkajúce sa 
obchodu vrátane obchodných aspektov duševného vlastníctva a priamych 
zahraničných investícií;

c) uplatňovanie štandardného legislatívneho postupu (t.j. hlasovanie kvalifikovanou 
väčšinou a spolurozhodovanie s Európskym parlamentom) pre legislatívne akty 
týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky;

d) verejné zasadnutia Rady pri rokovaní o právnych predpisoch EÚ, a to najmä o 
predpisoch o spoločnej obchodnej politike, a pri ich prijímaní;

e) skutočnosť, že vzhľadom na to, že sa v rámci spoločnej obchodnej politiky uplatňuje 
štandardný legislatívny postup, je v súčasnosti súhlas Európskeho parlamentu 
všeobecne povinný pre všetky dohody uzavreté v rámci spoločnej obchodnej politiky 
bez ohľadu na to, či sú vykonávacie opatrenia potrebné alebo nie;

f) uplatňovanie postupu súhlasu pred ratifikáciou dohôd zaoberajúcich sa 
predovšetkým zahraničným obchodom.

4. víta skutočnosť, že so zreteľom na rokovania o medzinárodných dohodách v rámci 
spoločnej obchodnej politiky a ich uzatváranie, Lisabonská zmluva ustanovuje, že 
Komisia bude mať právnu povinnosť informovať Parlament o pokroku dosiahnutom na 
rokovaniach podobne, ako osobitný výbor podľa článku 188n (predtým článok 133) Rady;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Lisabonská zmluva neudeľuje Parlamentu právo 
schvaľovať mandát Komisie na rokovania o obchodných dohodách;

6. preto žiada Komisiu, aby do dvojstranných a regionálnych obchodných dohôd zahrnula 
ustanovenia a normy s veľkým dosahom týkajúce sa sociálnej oblasti a životného 
prostredia; a zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode by mala byť podpísaná bez 
dohody o partnerstve a spolupráci;
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7. víta vytvorenie dvojitej funkcie vysokého splnomocnenca EÚ pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, ktorý by mal zabezpečiť súlad a súdržnosť všetkých vonkajších 
krokov Únie;

8. v tejto súvislosti pripomína, že vonkajšie kroky Únie tiež pokrývajú oblasť spoločnej 
obchodnej politiky a že vysoký splnomocnenec by nemal zabezpečovať len rovnováhu 
medzi medzivládnou koncepciou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a 
nadnárodnou koncepciou spoločnej obchodnej politiky, ale mal by tiež zaistiť, aby 
medzivládne prvky spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky neprenikali do 
spoločnej obchodnej politiky;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že pretrvávajú obmedzenia vo využívaní hlasovania 
kvalifikovanou väčšinou v Rade, najmä pokiaľ ide o dohody v oblasti priamych 
zahraničných investícií a dohody v oblasti služieb;

10. vyzýva Európsku radu, Radu a Komisiu, aby zvážili rokovanie o novej 
medziinštitucionálnej dohode, ktorá poskytne Parlamentu zásadnú definíciu jeho 
právomocí a účasti na každej etape vedúcej k uzavretiu medzinárodnej dohody;

11. žiada Komisiu, aby poskytla Parlamentu včas všetky informácie, ktoré sa týkajú spoločnej 
obchodnej politiky a rokovania o obchodných dohodách alebo rokovania o obchodných 
aspektoch akejkoľvek inej dohody, vrátane všetkých návrhov a predbežných návrhov 
rokovacích mandátov a/alebo smerníc, aby Parlament mohol vyjadriť svoje názory a aby 
ich Komisia mohla náležite zohľadniť;

12. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na transparentnosť činnosti budúceho výboru podľa 
článku 188n (predtým článok 133), sprístupnila všetky dokumenty o Výbore pre 
medzinárodný obchod Európskeho parlamentu;

13. vyzýva Radu, aby Parlamentu poskytla programy skupiny COREPER II a Rady pre 
vonkajšie vzťahy; a žiada zástupcov Parlamentu, aby sa plne zúčastňovali na všetkých 
rokovaniach skupiny COREPER II o otázkach, ktoré spadajú do rozsahu štandardného 
legislatívneho postupu;

14. vyzýva budúceho vysokého splnomocnenca EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a podpredsedu Komisie, aby s Parlamentom zvážili vhodné spôsoby dosiahnutia 
plnej informovanosti Parlamentu a konzultácií s ním o vonkajších krokoch Únie.
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