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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et Lissaboni lepinguga sisseviidud muudatused ühise kaubanduspoliitika 
valdkonnas aitavad üldiselt kaasa selle demokraatliku õiguspärasuse ja tõhususe 
edendamisele; juhib sellega seoses tähelepanu ühise kaubanduspoliitika ulatuse 
laiendamisele, kõikide ühise kaubanduspoliitika ainupädevuses olevate valdkondade 
selgele tunnustamisele ning eriti parlamendi oluliselt tugevdatud rollile ja volitustele;

2. kiidab heaks selgesõnalise nõude, et ühine kaubanduspoliitika peab teenima ELi 
välistegevuse põhimõtteid ja eesmärke, sealhulgas ELi väärtuste ja põhihuvide kaitsmist, 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtete toetamist ning säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamist; toonitab vajadust tagada ELi välistegevuse eri aspektide vahel järjepidevus 
ja vastastikune toetus; 

Edaspidised suhted Euroopa Komisjoniga
3. rõhutab, et ühise kaubanduspoliitika raamesse kuuluvate rahvusvaheliste lepingute üle 

peetavate läbirääkimiste ja selliste lepingute sõlmimisega seoses on komisjonil õiguslik 
kohustus teavitada läbirääkimiste edenemisest nii parlamenti kui ka Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 188n kohast nõukogu erikomiteed;

4. tunneb kahetsust tasakaalu puudumise pärast parlamendi rollis ja volitustes ühise 
kaubanduspoliitika valdkondade sise- ja välispädevuse vahel; leiab, et on eriti 
vastuvõetamatu, et Lissaboni lepinguga ei anta parlamendile õigust kiita heaks komisjoni 
volitusi kaubanduslepingualaste läbirääkimiste pidamiseks; 

5. on siiski arvamusel, et parlamendil on õigus kehtestada eeltingimused oma nõusolekuks, 
mida on vaja kõigi kaubanduslepingute sõlmimiseks; rõhutab seetõttu vajadust 
parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva tugevdatud raamlepingu järele;

Edaspidised suhted nõukoguga
6. märgib, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 188c kohaselt on parlament ja 

nõukogu ühise kaubanduspoliitika rakendamise raamistiku määratlemisel võrdsed 
kaasõigusloojad;

7. on seisukohal, et sõnastus „meetmed, millega määratletakse ühise kaubanduspoliitika 
rakendamise raamistik” Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 188c lõikes 2 viitab 
sellele, et ühise kaubanduspoliitika olulised elemendid lisatakse seadusandliku 
tavamenetluse alusel vastuvõetavatesse õigusaktidesse ning et komisjon võib nende 
õigusaktide mitteolulisi elemente Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 249b kohaselt 
„delegeeritud õigusaktide” vormis muuta või lisada; 

8. on seisukohal, et õigusaktide rakendamise ühtsed tingimused ühises kaubanduspoliitikas 
nõuavad, et õigusaktidega antaks komisjonile rakendusvolitused „rakendusaktide” 
vastuvõtmiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 249c;  nõuab seetõttu 
parlamendilt ja nõukogult tungivalt enne lepingu jõustumist määruse vastuvõtmist, milles 
sätestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted rakendusaktide kohta;
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9. kutsub Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjoni üles kaaluma läbirääkimiste 
korraldamist uue institutsioonidevahelise lepingu üle parlamendiga, milles määratletakse 
sisuliselt parlamendi kaasatus kõigis rahvusvahelise lepingu sõlmimisele eelnevates 
etappides;

Edaspidised suhted Euroopa Komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga – välistegevus

10. nõuab tungivalt, et tulevane liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / 
komisjoni asepresident kaaluks koos parlamendiga asjakohaseid meetodeid, kuidas 
parlamenti liidu välistegevusest täielikult teavitada ja temaga selles valdkonnas 
konsulteerida;

11. kutsub üles kehtestama ad hoc kuulamismenetlust koos välisasjade komisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja arengukomisjoniga komisjoni asepresidendi / 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamiseks; 

Edaspidised suhted ELi liikmesriikide parlamentidega
12. märgib, et kõik küsimused, mis sisalduvad ühises kaubanduspoliitikas (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu V osa II jaotis), on liidu ainupädevuses, mis tähendab, et need on 
„liidu lepingud” ning liidu ja liikmesriikide poolt ei sõlmita enam kaubanduse 
segalepinguid;

13. kutsub seetõttu liikmesriikide parlamente üles pidama Euroopa Parlamendiga sügavamat 
dialoogi, et tagada koos liidu ühise kaubanduspoliitika demokraatlik õiguspärasus.
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