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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at de ændringer, der indføres af Lissabontraktaten inden for den fælles 
handelspolitik, generelt bidrager til at styrke dets demokratiske legitimitet og dets 
effektivitet; påpeger i den henseende udvidelsen af anvendelsesområdet for den fælles 
handelspolitik, den udtrykkelige anerkendelse af alle områder, der er dækket af den fælles 
handelspolitik, hvor EU har enekompetence, og navnlig Parlamentets væsentligt styrkede 
rolle og beføjelser;

2. understreger det udtrykkelige krav om, at den fælles handelspolitik skal fremme 
principperne bag og målsætningerne for EU's eksterne aktiviteter, bl.a. sikre dets værdier 
og grundlæggende interesser, støtte demokrati og retssamfund og fremme en bæredygtig 
udvikling og god global styring; understreger behovet for at sikre overensstemmelse og 
gensidig støtte mellem de forskellige aspekter af EU's eksterne aktiviteter;

Fremtidige forbindelser med Europakommissionen
3. understreger, at for så vidt angår forhandlinger om og indgåelse af internationale aftaler 

inden for rammerne af den fælles handelspolitik vil Kommissionen være retligt forpligtet 
til at underrette Parlamentet om udviklingen i forhandlingerne på lige fod med Rådets 
særlige "udvalg nævnt i artikel 188 N i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde";

4. beklager, at der med hensyn til Parlamentets rolle og beføjelser mangler balance mellem 
den interne og eksterne kompetence inden for den fælles handelspolitik; finder det 
navnlig uacceptabelt, at Lissabontraktaten ikke giver Parlamentet ret til at godkende 
Kommissionens mandat til at forhandle om indgåelse af handelsaftaler;

5. mener dog, at Parlamentet er berettiget til at etablere forudsætninger for at give sit 
samtykke, som vil være påkrævet for indgåelse af alle handelsaftaler; understreger derfor 
behovet for en styrket rammeaftale om forbindelserne mellem Parlamentet og 
Kommissionen;

Fremtidige forbindelser med Rådet
6. påpeger, at Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 188 C, stk. 2, i TEUF vil være 

medlovgivere på lige fod i forbindelse med fastlæggelse af rammen for gennemførelse af 
den fælles handelspolitik;

7. mener, at ordlyden "foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af 
den fælles handelspolitik" i artikel 188 C, stk. 2, i TEUF indebærer, at de væsentlige 
bestemmelser i den fælles handelspolitik vil blive medtaget i retsakter vedtaget i henhold 
til den almindelige lovgivningsprocedure, og at ikke-væsentlige bestemmelser i disse 
retsakter kan ændres eller suppleres af Kommissionen i form af "delegerede retsakter", i 
overensstemmelse med artikel 249 B i TEUF;
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8. mener, at ensartede betingelser for gennemførelse af retsakter i den fælles handelspolitik 
kræver, at retsakterne giver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at vedtage 
"gennemførelsesbestemmelser", i overensstemmelse med artikel 249 C i TEUF; opfordrer 
derfor Parlamentet og Rådet til inden traktatens ikrafttrædelse at vedtage en forordning 
om regler for og generelle principper om gennemførelsesbestemmelser;  

9. opfordrer Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen til at overveje at forhandle om 
indgåelsen af en ny interinstitutionel aftale med Parlamentet indeholdende en konkret 
definition af Parlamentets roller og dets inddragelse i alle de faser, der ligger forud for 
indgåelsen af en international aftale;

Fremtidige forbindelser med Kommissionens næstformand / Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik – eksterne aktioner

10. opfordrer indtrængende EU's fremtidige høje repræsentant for udenrigs- og 
sikkerhedspolitikken samt Kommissionens næstformand til i samarbejde med 
Parlamentet at overveje, hvilke hensigtsmæssige metoder der kan anvendes til at holde 
Parlamentet fuldt orienteret om EU's eksterne aktioner og til i fuld udstrækning at høre 
det herom;

11. opfordrer til, at der indføres en ad hoc-høringsprocedure til udnævnelsen af 
næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant med Udenrigsudvalget, 
Udvalget om International Handel (INTA) og Udviklingsudvalget;

Fremtidige forbindelser med EU-medlemsstaternes nationale parlamenter
12. konstaterer, at alle spørgsmål, der henhører under den fælles handelspolitik (femte del, 

afsnit II, i TEUF) hører ind under Unionens enekompetence, hvilket betyder, at de vil 
være "EU-aftaler", og at der ikke vil blive indgået flere blandede handelsaftaler af både 
EU og medlemsstaterne;

13. opfordrer derfor medlemsstaternes nationale parlamenter til at gå ind i en styrket dialog 
med Europa-Parlamentet for i fællesskab at sikre demokratisk legitimitet i EU's fælles 
handelspolitik.
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