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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de bij het Verdrag van Lissabon ingevoerde veranderingen op het 
gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid over het algemeen bijdragen tot 
verbetering van de democratische legitimiteit en doeltreffendheid van dat beleid en wijst 
in dat verband op de vergroting van de reikwijdte van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid, de uitdrukkelijke erkenning van alle gebieden waarop het 
gemeenschappelijk handelsbeleid uitsluitend betrekking heeft en in het bijzonder de 
substantieel versterkte taak en bevoegdheden van het Parlement;

2. benadrukt de uitdrukkelijke eis dat het gemeenschappelijk handelsbeleid in dienst moet 
staan van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie, zoals 
onder andere de bescherming van haar waarden en fundamentele belangen, de 
ondersteuning van de democratie en de rechtsstaat, en de bevordering van duurzame 
ontwikkeling en verantwoord beheer van de aarde, en onderstreept de noodzaak om 
consistentie en wederzijdse versterking tussen de verschillende aspecten van het externe 
optreden van de EU te waarborgen;

Toekomstige betrekkingen met de Europese Commissie
3. benadrukt dat de Commissie ten aanzien van onderhandelingen over het sluiten van 

internationale overeenkomsten op grond van het gemeenschappelijk handelsbeleid geen 
enkele wettelijke plicht heeft om het Parlement over de voortgang van de 
onderhandelingen in te lichten op voet van gelijkheid met het speciale comité van de 
Raad waarnaar wordt verwezen in artikel 188 N van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie;

4. betreurt de onevenwichtigheid in de taken en verantwoordelijkheden van het Parlement 
tussen zijn interne en externe bevoegdheden op het gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid en vindt het vooral onaanvaardbaar dat het Verdrag van Lissabon het 
Parlement niet het recht verleent het mandaat van de Commissie voor onderhandelingen 
over handelsovereenkomsten goed te keuren; 

5. is desalniettemin van mening dat het Parlement gerechtigd is voorafgaande voorwaarden 
te stellen aan zijn instemming, die vereist is voor het sluiten van alle 
handelsovereenkomsten, en benadrukt daarom de noodzaak van een versterkte 
kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen Parlement en Commissie;

Toekomstige betrekkingen met de Raad
6. wijst erop dat het Parlement en de Raad volgens artikel 188 C, lid 2 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie gelijkwaardige medewetgevers zijn bij de 
vaststelling van het kader voor de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid;

7. is van mening dat de formulering “maatregelen (…) die het kader voor de uitvoering van 
de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie bepalen” in artikel 188 C, lid 2 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inhoudt dat de wezenlijke 
elementen van het gemeenschappelijk handelsbeleid zullen worden opgenomen in 
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wetgevingsbesluiten die worden genomen volgens de gewone wetgevingsprocedure en 
dat niet-wezenlijke elementen van die besluiten door de Commissie kunnen worden 
gewijzigd of aangevuld in de vorm van “gedelegeerde verordeningen” overeenkomstig 
artikel 249 B van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

8. is van mening dat eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van wetgevingsbesluiten
op grond van het gemeenschappelijk handelsbeleid vereisen dat de wetgevingsbesluiten 
aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden verlenen voor het aannemen van 
“uitvoeringshandelingen” overeenkomstig artikel 249 C van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en dringt er derhalve bij het Parlement en de Raad op aan 
voordat het Verdrag in werking treedt een verordening aan te nemen waarin de regels en 
algemene beginselen betreffende uitvoeringshandelingen worden vastgelegd;

9. doet een beroep op de Europese Raad, de Raad en de Commissie om te overwegen een 
nieuw interinstitutioneel akkoord met het Parlement te sluiten waarin een materiële 
definitie wordt gegeven van de betrokkenheid van het Parlement in alle stadia die leiden 
tot het sluiten van een internationale overeenkomst;

Toekomstige betrekkingen met de vicevoorzitter van de Europese Commissie / hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid inzake extern 
optreden
10. dringt er bij de toekomstige hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid op aan met het Parlement te spreken over geschikte methoden 
om het Parlement volledig te informeren en te raadplegen over extern optreden van de 
Unie;

11. pleit voor de vaststelling van een ad hoc behandelprocedure voor de benoeming van de 
vicevoorzitter van de Europese Commissie / hoge vertegenwoordiger met de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie internationale handel en de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking; 

Toekomstige betrekkingen met de nationale parlementen van de lidstaten
12. merkt op dat alle zaken die vallen onder het gemeenschappelijk handelsbeleid (deel V, 

tweede titel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) tot de 
uitsluitende bevoegdheden van de Unie zullen behoren, hetgeen betekent dat gesloten 
overeenkomsten ‘Unieovereenkomsten’ zullen zijn in plaats van gemengde 
handelsovereenkomsten die worden afgesloten door zowel de Unie als de lidstaten;

13. nodigt derhalve de nationale parlementen van de lidstaten uit een krachtiger dialoog met 
het Europees Parlement aan te gaan om gezamenlijk de democratische legitimiteit van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie te waarborgen.
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