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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Lisabonos sutartyje numatyti bendros prekybos politikos (BPP) pakeitimai 
prisideda prie didesnio jos demokratinio teisėtumo ir veiksmingumo; pabrėžia, kad BPP 
sritys buvo išplėstos, visos BPP sritys priskirtos išskirtinei kompetencijai ir labai 
sustiprintas Parlamento vaidmuo ir galios;

2. pabrėžia aiškų reikalavimą, kad BPP turi būti vykdoma vadovaujantis Sąjungos išorės 
veiksmų principais ir tikslais, inter alia, ginti jos vertybes ir pagrindinius interesus, 
paremti demokratiją ir teisinę valstybę, skatinti tvarų vystymąsi ir tinkamą pasaulio 
valdymą; pabrėžia būtinybę užtikrinti įvairių ES išorės veiksmų nuoseklumą ir tarpusavio 
suderinamumą;

Tolesni santykiai su Europos Komisija
3. pabrėžia, kad vesdama derybas ir sudarydama susitarimus pagal BPP Komisija bus 

teisiškai įpareigota informuoti Parlamentą ir specialųjį Tarybos paskirtą komitetą, 
nurodytą Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 188n straipsnyje, apie derybų eigą; 

4. apgailestauja, kad neišlaikyta Parlamento vaidmens ir galių pusiausvyra tarp jo vidaus ir 
išorės kompetencijos įvairiose BPP srityse; mano, kad ypač nepriimtina yra tai, kad 
Lisabonos sutartyje Parlamentui nesuteikta teisė pritarti Komisijos mandatui derėtis dėl 
prekybos susitarimų;

5. tačiau mano, kad Parlamentas gali pateikti išankstines sąlygas, kurias įvykdžius jis 
suteiktų savo pritarimą, būtiną sudarant visus prekybos susitarimus; todėl pabrėžia 
būtinybę sustiprinti pagrindų susitarimą dėl Parlamento ir Komisijos santykių;

Tolesni santykiai su Taryba
6. pažymi, kad pagal SESV 188c straipsnio 2 dalį Parlamentas ir Taryba bendrai priims 

sprendimus nustatydami bendros prekybos politikos (BPP) įgyvendinimo sistemą;

7. mano, kad SESV 188c straipsnio 2 dalies formuluotė „priemones, apibrėžiančias bendros 
prekybos politikos įgyvendinimo sistemą“ reiškia, kad pagrindiniai BPP elementai bus 
įtraukti į teisės aktus, priimamus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o kitus šių teisės aktų 
elementus Komisija galės keisti arba papildyti pagal SESV 249b straipsnį priimdama 
„deleguotuosius teisės aktus“;

8. mano, kad kai BPP teisės aktai turi būti įgyvendinti vienodomis sąlygomis, tie aktai 
suteikia įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai priimti „įgyvendinimo aktus“ pagal SESV 
249c straipsnį; todėl ragina Parlamentą ir Tarybą iki Sutarties įsigaliojimo priimti 
reglamentą, nustatantį įgyvendinimo aktų taisykles ir bendruosius principus;

9. ragina Europos Vadovų Tarybą, Tarybą ir Komisiją apsvarstyti galimybę susitarti dėl 
naujo tarpinstitucinio susitarimo su Parlamentu, kuriame būtų aiškiai apibrėžtas jo 
dalyvavimas visuose tarptautinių susitarimų sudarymo etapuose;

Tolesni santykiai su Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoju Sąjungos vyriausiuoju 
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įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai. Išorės veiksmai
10. ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai apsvarstyti 

su Parlamentu metodus, kuriais remiantis Parlamentas būtų informuojamas ir su juo būtų 
konsultuojamasi dėl visų Sąjungos išorės veiksmų;

11. ragina numatyti ad hoc svarstymo procedūrą su Užsienio reikalų, Tarptautinės prekybos 
ir Vystymosi komitetais paskyrus Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoją Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai;

Tolesni santykiai su ES valstybių narių nacionaliniais parlamentais
12. pabrėžia, kad visi su BPP (SESV Penktosios dalies II antraštinė dalis) susiję klausimai 

priklausys išskirtinei Sąjungos kompetencijai, todėl jie bus „Sąjungos susitarimai“ ir 
nebeliks mišrių prekybos susitarimų, sudarytų Europos Sąjungos ir valstybių narių;

13. todėl ragina valstybių narių nacionalinius parlamentus sustiprinti dialogą su Europos 
Parlamentu ir bendromis jėgomis užtikrinti Europos Sąjungos BPP demokratinį 
teisėtumą.


