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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι αλλαγές τις οποίες  εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της
Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ) συμβάλλουν συνολικά στην ενίσχυση της
δημοκρατικής της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητάς της· επισημαίνει απ' αυτή 
την άποψη την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΚΕΠ, την ρητή αναγνώριση όλων 
των τομέων που καλύπτονται από την ΚΕΠ ως αποκλειστική αρμοδιότητα και ιδίως τον 
αισθητά ενισχυμένο ρόλο και τις εξουσίες του Κοινοβουλίου·

2. υπογραμμίζει τη ρητή απαίτηση ότι η ΚΕΠ υπηρετεί τις αρχές και τους στόχους των
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης και μεταξύ άλλων τη διασφάλιση των αξιών και των
θεμελιωδών συμφερόντων της, την υποστήριξη της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της καλής παγκόσμιας 
διακυβέρνησης· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται συνεκτικότητα και αμοιβαία 
υποστήριξη ανάμεσα στις διάφορες πτυχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Μελλοντικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
3. υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών

βάσει της ΚΕΠ, η Επιτροπή θα έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο
για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σε ίση βάση με την ειδική "Επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 188 ΙΔ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ)" του 
Συμβουλίου·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά το ρόλο και τις εξουσίες
του Κοινοβουλίου μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών του αρμοδιοτήτων στους 
τομείς της ΚΕΠ· κρίνει ιδιαίτερα απαράδεκτο το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
δεν προσφέρει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εγκρίνει την εντολή της Επιτροπής για 
διαπραγμάτευση εμπορικής συμφωνίας·

5. θεωρεί παρόλ' αυτά ότι το Κοινοβούλιο δικαιούται να ορίζει προϋποθέσεις προκειμένου
να δώσει τη συγκατάθεσή του, κάτι που θα απαιτείται για την σύναψη όλων των 
εμπορικών συμφωνιών· υπογραμμίζει κατά συνέπεια την ανάγκη για μια ενισχυμένη 
συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής·

Μελλοντικές σχέσεις με το Συμβούλιο
6. επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 188 Γ (2) ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο και το

Συμβούλιο θα είναι συν-νομοθέτες σε ίση βάση όταν καθορίζουν το πλαίσιο για την 
υλοποίηση της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ)·

7. θεωρεί ότι η διατύπωση "μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής
εμπορικής πολιτικής" στο άρθρο 188 Γ (2) της ΣΛΕΕ συνεπάγεται ότι τα βασικά στοιχεία
της ΚΕΠ θα περιλαμβάνονται σε νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και ότι τα μη ουσιώδη στοιχεία των πράξεων αυτών μπορούν να 
τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται από την Επιτροπή με τη μορφή "πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση", σύμφωνα με το άρθρο 249 Β της ΣΛΕΕ·
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8. θεωρεί ότι, προκειμένου να υπάρξουν ομοιόμορφες συνθήκες για την υλοποίηση
νομοθετικών πράξεων στην ΚΕΠ, επιβάλλεται οι νομοθετικές πράξεις να μεταβιβάζουν
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση "εκτελεστικών πράξεων" 
σύμφωνα με το άρθρο 249 Γ ΣΛΕΕ· κατά συνέπεια ζητεί επιμόνως από το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να εγκρίνουν, πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης, κανονισμό που 
να εκθέτει τους κανόνες και τις γενικές αρχές των εκτελεστικών πράξεων·

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη
διαπραγμάτευση νέας διοργανικής συμφωνίας με το Κοινοβούλιο η οποία να προσφέρει 
στο Κοινοβούλιο ουσιαστικό ορισμό της συμμετοχής του σε κάθε στάδιο που οδηγεί στη 
σύναψη διεθνούς συμφωνίας·

Μελλοντικές σχέσεις με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο
της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας - Εξωτερικές δράσεις
10. παροτρύνει τον μελλοντικό Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές

Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας να εξετάσει με το Κοινοβούλιο ικανοποιητικές 
μεθόδους προκειμένου να τηρείται πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο και να ζητείται η 
γνώμη του για την εξωτερική δράση της Ένωσης·

11. ζητεί να θεσπιστεί μια "ad hoc" διαδικασία ακρόασης για τον ορισμό του Αντιπροέδρου
της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου, με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Ανάπτυξης·

Μελλοντικές σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ
12. παρατηρεί ότι όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στην ΚΕΠ (Μέρος V, Τίτλος II ΣΛΕΕ) θα

ενταχθούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, γεγονός που σημαίνει ότι θα 
είναι "συμφωνίες της Ένωσης" και δεν θα υπάρχουν πλέον μικτές εμπορικές συμφωνίες 
που συνάπτονται τόσο από την Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη·

13. κατά συνέπεια καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να επιδοθούν σε
ενισχυμένο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλίσουν από 
κοινού τη δημοκρατική νομιμότητα της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της Ένωσης.


