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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés által bevezetett változások a közös 
kereskedelempolitika (KKP) területén összességében hozzájárulnak demokratikus 
legitimációja és hatékonysága növeléséhez; ezzel kapcsolatban kiemeli a KKP 
hatáskörének kiterjesztését, a KKP által lefedett minden terület kizárólagos hatáskörként 
való kifejezett elismerését, és különösen a Parlament lényegesen megerősített szerepét és 
hatáskörét;

2. hangsúlyozza azon kifejezett követelményt, hogy a KKP elősegítse az Unió külső 
intézkedéseinek elveit és célkitűzéseit, többek között az értékek és alapvető érdekek 
védelmét, a demokrácia és a jogállamiság támogatását, valamint a fenntartható fejlődés és 
a világ felelős kormányzásának előmozdítását; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az EU külső intézkedései különböző aspektusainak következetességét és 
egymást támogató jellegét; 

Jövőbeni kapcsolatok az Európai Bizottsággal
3. hangsúlyozza, hogy a KKP alapján nemzetközi megállapodások tárgyalása és megkötése 

tekintetében a Bizottság jogilag köteles a Tanácsnak a külön az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 188n. cikkében említett bizottságával 
párhuzamosan tájékoztatni a Parlamentet a tárgyalás folyamatáról;

4. sajnálatát fejezi ki az egyenlőtlenség miatt a Parlament szerepében és jogkörében a belső 
és külső hatáskörök között a KKP területén; különösen elfogadhatatlannak találja, hogy a 
Lisszaboni Szerződés nem biztosít jogot a Parlamentnek arra, hogy jóváhagyhassa a 
Bizottságnak a kereskedelmi megállapodás tárgyalására vonatkozó megbízatását; 

5. úgy véli azonban, hogy a Parlamentnek joga van olyan feltételeket megállapítani 
beleegyezése megadásához, amelyek teljesítése minden kereskedelmi megállapodás 
megkötéséhez szükséges; ezért hangsúlyozza a Parlament és a Bizottság kapcsolatát 
szabályozó új keretmegállapodás szükségességét;

Jövőbeni kapcsolatok a Tanáccsal
6. rámutat, hogy az EUMSz. 188c. cikkének (2) bekezdése szerint a Parlament és a Tanács 

egyenjogú társjogalkotók lesznek a közös kereskedelempolitika (KKP) végrehajtási 
kereteinek meghatározásakor; 

7. úgy véli, hogy az EUMSz. 188c. cikke (2) bekezdésében „a közös kereskedelempolitika 
végrehajtásának kereteit meghatározó intézkedések” megfogalmazás azt jelenti, hogy a 
KKP lényeges elemei a rendes jogalkotási eljárással elfogadott jogszabályok közé fognak 
tartozni, míg e jogszabályok nem lényeges elemeit a Bizottság az EUMSz. 249b. cikkével 
összhangban „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” formájában módosíthatja vagy 
kiegészítheti; 

8. úgy véli, hogy a KKP végrehajtására vonatkozó jogszabályok egységes feltételeinek 
megteremtéséhez a jogszabályoknak az EUMSz. 249c. cikkében szereplő „végrehajtási 
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aktusok” elfogadásához szükséges végrehajtási hatáskört a Bizottságra kell ruházniuk; 
ezért sürgeti a Parlamentet és a Tanácsot, hogy a Szerződés hatálybalépése előtt 
fogadjanak el a végrehajtási aktusok szabályait és alapelveit rögzítő szabályozást;  

9. felhívja az Európai Tanácsot, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék fontolóra egy új 
intézményközi megállapodás megtárgyalását a Parlamenttel, amely jogalapot biztosít a 
Parlament számára ahhoz, hogy bevonják a nemzetközi megállapodások megkötéséhez 
vezető valamennyi szakaszba;

Jövőbeni kapcsolatok az Európai Bizottság alelnökével / az uniós kül- és biztonságpolitikai 
főképviselővel – külső intézkedések

10. felhívja a jövőbeli uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, hogy vizsgálja meg a 
Parlamenttel együtt annak lehetőségeit, hogy milyen módon lehet maradéktalanul 
tájékoztatni a Parlamentet és konzultálni vele az Unió külső intézkedéseiről;

11. ad hoc meghallgatási eljárás létrehozására szólít fel a Bizottság 
alelnökének/főképviselőjének kinevezésére a Külügyi Bizottsággal, a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal; 

Jövőbeni kapcsolatok az EU tagállamainak nemzeti parlamentjével
12. megjegyzi, hogy a KKP-hoz tartozó minden kérdés (EUMSz. V. rész, II. cím) az Unió 

kizárólagos hatáskörébe fog tartozni, tehát „uniós megállapodások” lesznek, és 
megszűnnek a vegyes kereskedelmi megállapodások, amelyeket az Unió és a tagállamok 
is aláírnak;

13. ezért felkéri a tagállamok nemzeti parlamentjét, hogy kezdjenek magasabb szintű 
párbeszédbe az Európai Parlamenttel, hogy közösen biztosíthassák az uniós KKP 
demokratikus legitimációját.
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