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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že změny zaváděné Lisabonskou smlouvou v oblasti společné obchodní 
politiky přispívají k celkovému posílení její demokratické legitimity a účinnosti; v této 
souvislosti upozorňuje na rozšíření oblasti působnosti společné obchodní politiky, 
na výslovné uznání toho, že všechny oblasti společné obchodní politiky jsou ve výlučné 
pravomoci EU, a zejména na významné posílení úlohy a pravomocí Parlamentu; 

2. zdůrazňuje výslovný požadavek, aby společná obchodní politika sloužila zásadám 
a cílům vnější činnosti Unie, mimo jiné ochraně jejích hodnot a základních zájmů, 
podpoře demokracie a právního státu a prosazování udržitelného rozvoje a řádné globální 
správy věcí veřejných; podtrhuje, že je třeba zaručit konzistentnost a vzájemnou podporu 
různých aspektů vnější činnosti EU; 

Budoucí vztahy s Evropskou komisí
3. zdůrazňuje, že pokud jde o sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v rámci společné 

obchodní politiky, bude mít Komise zákonnou povinnost informovat Parlament o vývoji 
jednání stejným způsobem jako zvláštní „výbor v článku 188n Smlouvy o fungování 
Unie (Smlouva o fungování EU)“ jmenovaný Radou;

4. v souvislosti s úlohou a pravomocemi Parlamentu vyjadřuje politování nad nevyvážeností 
jeho vnitřních a vnějších pravomocí v oblasti společné obchodní politiky; považuje 
za obzvláště nepřijatelné, že Lisabonská smlouva nedává Parlamentu právo schvalovat 
mandát Komise pro sjednání obchodní dohody; 

5. domnívá se však, že Parlament má právo stanovit předběžné podmínky pro udělení svého 
souhlasu, kterého bude třeba pro uzavření všech obchodních dohod; zdůrazňuje proto, že 
je třeba posílit rámcovou dohodu o vztazích mezi Parlamentem a Komisí;

Budoucí vztahy s Radou
6. poukazuje na skutečnost, že podle čl. 188c odst. 2 Smlouvy o fungování EU budou 

Parlament a Rada při určování rámce pro provádění společné obchodní politiky 
spoluzákonodárci s rovnoprávným postavením; 

7. domnívá se, že formulace „opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní 
politiky“ v čl. 188c odst. 2 Smlouvy o fungování EU znamená, že klíčové prvky této 
politiky budou zahrnuty do legislativních aktů přijímaných běžným legislativním 
postupem a že jiné než podstatné prvky těchto aktů mohou být pozměněny nebo doplněny 
Komisí v podobě „aktů v přenesené pravomoci“ v souladu s článkem 249b Smlouvy 
o fungování EU; 

8. domnívá se, že jednotné podmínky pro provádění legislativních aktů v oblasti společné 
obchodní politiky vyžadují, aby tyto akty svěřily prováděcí pravomoci pro přijímání 
„prováděcích aktů“ Komisi v souladu s článkem 249c Smlouvy o fungování EU; 
naléhavě proto vyzývá Parlament a Radu, aby před vstupem Smlouvy v platnost přijaly 
nařízení, které stanoví pravidla a obecné zásady pro prováděcí akty;  



PE404.787v01-00 4/4 PA\718828CS.doc

CS

9. vyzývá Evropskou radu, Radu a Komisi, aby uvažovaly o sjednání nové 
interinstitucionální dohody s Parlamentem, která by jasně definovala jeho účast ve všech 
fázích postupu uzavírání mezinárodní dohody;

Budoucí vztahy s místopředsedou Evropské komise / vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku – vnější činnost

10. naléhavě vyzývá budoucího vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby projednal s Parlamentem odpovídající postupy, které zajistí, 
že Parlament bude plně informován o vnější činnosti Unie a že s ním tato činnost bude 
plně konzultována;

11. vyzývá k tomu, aby byl pro jmenování místopředsedy Komise / vysokého představitele 
zaveden postup slyšení ad hoc, jehož by se účastnily Výbor pro zahraniční věci, Výbor 
pro mezinárodní obchod a Výbor pro rozvoj; 

Budoucí vztahy s národními parlamenty členských států EU
12. konstatuje, že veškeré záležitosti spadající do oblasti společné obchodní politiky (Část V, 

Hlava II Smlouvy o fungování EU) budou ve výlučné pravomoci Unie, což znamená, že 
budou „unijními dohodami“ a nebudou již existovat smíšené obchodní dohody uzavírané 
jak Unií, tak členskými státy;

13. vyzývá proto národní parlamenty členských států, aby posílily dialog s Evropským 
parlamentem s cílem zajistit spojenými silami společné obchodní politice Unie 
demokratickou legitimitu.


	718828cs.doc

