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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas kopējās tirdzniecības politikas (KTP) 
jomā vispārēji sekmē tās demokrātiskās leģitimitātes un efektivitātes uzlabošanu; šajā 
sakarā norāda uz KTP darbības jomas paplašināšanos, norāda uz visu KTP darbības jomu 
nepārprotamu atzīšanu par Parlamenta kompetenci un jo īpaši norāda uz būtisku 
Parlamenta lomas un pilnvaru palielināšanu;

2. uzsver, ka ir skaidri jānosaka KTP prasība ievērot Eiropas Savienības ārējo darbību 
principus un mērķus cita starpā aizsargāt tās vērtības un pamatintereses, atbalstīt 
demokrātiju un likuma varu, sekmēt ilgtspējīgu attīstību un labu globālo pārvaldību; 
uzsver vajadzību nodrošināt ES ārējo darbību saskaņotību un savstarpējo atbalstu; 

Turpmākās attiecības ar Eiropas Komisiju
3. uzsver, ka attiecībā uz sarunām un starptautisku nolīgumu noslēgšanu saskaņā ar KTP 

Komisijai ir juridiskas saistības informēt Parlamentu par sarunu gaitu, kā arī ievērot 
Padomes īpašo „Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 188.n pantā minēto 
komiteju”;

4. izsaka nožēlu par samēra trūkumu attiecībā uz Parlamenta lomu un pilnvarām saistībā ar 
tā ārējo un iekšējo kompetenci KTP jomā; par īpaši nepieņemamu uzskata, ka Lisabonas 
līgums nedod tiesības Parlamentam apstiprināt Komisijas pilnvaras veikt sarunas par 
tirdzniecības nolīgumu; 

5. tomēr uzskata, ka Parlamentam ir tiesības noteikt priekšnosacījumus tā piekrišanas 
saņemšanai, kas nepieciešama tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai; tādēļ uzsver vajadzību 
noslēgt pamatlīgumu par Parlamenta un Komisijas attiecībām;

Turpmākās attiecības ar Padomi
6. norāda, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 188.c panta 

2. punktu Parlaments un Padome ir likumdevēji ar vienādiem nosacījumiem, nosakot 
kopējās tirdzniecības politikas (KTP) īstenošanu; 

7. uzskata, ka LESD 188.c panta 2. punktā minētais formulējums „pasākumus, kas nosaka 
kopējās tirdzniecības politikas īstenošanas kārtību” nozīmē, ka svarīgi KTP elementi tiks 
iekļauti tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar ierasto likumdošanas procedūru, un ka šo 
aktu mazāk svarīgos elementus Komisija var grozīt vai papildināt „deleģēto aktu” veidā 
saskaņā ar LESD 249.b pantu;

8. uzskata, ka vienādo nosacījumu dēļ tiesību aktu īstenošanai KTP ir nepieciešami tiesību 
akti, lai Komisijai piešķirtu īstenošanas tiesības pieņemt „īstenošanas tiesību aktus” 
saskaņā ar LESD 249.c pantu; tādēļ mudina Parlamentu un Padomi pirms Līguma 
stāšanās spēkā pieņemt regulu, kurā paredzētas normas un vispārīgi principi par tiesību 
aktu īstenošanu; 

9. aicina Eiropadomi, Padomi un Komisiju apsvērt iespēju izvērst sarunas par jaunu Iestāžu 
nolīgumu, kas nozīmīgi definē Parlamenta līdzdalību katrā starptautiska nolīguma 
noslēgšanas stadijā;
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Turpmākās attiecības ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku / Savienības Augsto 
pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos — Ārējā darbība

10. mudina nākamo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas Augsto pārstāvi 
izskatīt kopā ar Parlamentu piemērotas metodes, lai Parlaments būtu pilnībā informēts un 
uzklausīts saistībā ar Eiropas Savienības ārējām darbībām;

11. aicina kopā ar Ārlietu komiteju, Starptautiskās tirdzniecības komiteju un Attīstības 
komiteju izveidot ad hoc uzklausīšanas procedūru Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / 
Augstā pārstāvja izvirzīšanai;

Turpmākās attiecības ar ES dalībvalstu parlamentiem
12. norāda, ka visi jautājumi, kas atrodas KTP (LESD V daļas II nodaļa) darbības jomā, būs 

vienīgi Eiropas Savienības kompetence, kas nozīmē, ka tie tiks izlemti „Savienības 
nolīgumos” un vairs nebūs jauktu nolīgumu, kurus noslēgusi gan Eiropas Savienība, gan 
dalībvalstis;

13. tādēļ aicina dalībvalstu parlamentus uzsākt nopietnu dialogu ar Eiropas Parlamentu, lai 
kopīgi nodrošinātu Eiropas Savienības KTP demokrātisko leģitimitāti.


