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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że zmiany wprowadzone przez traktat lizboński w dziedzinie wspólnej polityki 
handlowej (WPH) przyczyniają się ogólnie do zwiększenia jej demokratycznej 
legitymacji i skuteczności; zwraca uwagę w związku z tym na rozszerzenie zakresu 
wspólnej polityki handlowej, wyraźne uznanie wszystkich objętych nią obszarów za 
obszary wyłącznej kompetencji, a zwłaszcza na znacznie wzmocnioną rolę i uprawnienia 
Parlamentu;

2. podkreśla wyraźny wymóg, zgodnie z którym WPH ma służyć zasadom i celom działań 
zewnętrznych Unii, między innymi zabezpieczeniu jej wartości i podstawowych 
interesów, wspieraniu demokracji i praworządności, a także propagowaniu trwałego 
rozwoju i dobrego globalnego zarządzania; podkreśla potrzebę zagwarantowania 
spójności i wzajemnego wspierania się wśród różnych aspektów zewnętrznych działań 
UE; 

Przyszłość stosunków z Komisją Europejską
3. podkreśla, że odnośnie do negocjacji i zawierania porozumień międzynarodowych w 

ramach WPH traktat lizboński przewiduje, że Komisja będzie prawnie zobowiązana do 
informowania Parlamentu o postępach w negocjacjach w takim samym stopniu, jak 
specjalnego komitetu powołanego przez Radę na mocy art. 188n Traktatu o 
funkcjonowaniu UE (TFUE);

4. ubolewa nad brakiem równowagi w odniesieniu do roli i uprawnień Parlamentu między 
jego wewnętrznymi i zewnętrznymi kompetencjami w obszarach WPH; uważa za 
absolutnie niedopuszczalne, że traktat lizboński nie udziela Parlamentowi prawa 
zatwierdzania mandatu Komisji do negocjowania umów handlowych; 

5. uważa jednak, że Parlament jest uprawniony do wyznaczania warunków wstępnych, od 
których uzależnione będzie wydanie przez niego zgody, wymaganej do zawierania 
wszystkich umów handlowych; podkreśla w związku z tym konieczność wzmocnienia 
umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem i Komisją;

Przyszłość stosunków z Radą
6. podkreśla, że zgodnie z art. 188c ust. 2 TFUE Parlament i Rada będą równoprawnymi 

współustawodawcami podczas określania ram realizacji wspólnej polityki handlowej; 
7. uważa, że sformułowanie „środki określające ramy realizacji wspólnej polityki 

handlowej” w art. 188c ust. 2 TFUE oznacza, że główne elementy WPH będą znajdować 
się w aktach legislacyjnych przyjętych w ramach zwykłej procedury legislacyjnej, oraz że 
inne niż istotne elementy tych aktów mogą ulec zmianie lub zostać uzupełnione przez 
Komisję w formie „aktów delegowanych”, zgodnie z art. 249b TFUE;  

8. uważa, że jednolite warunki wdrażania aktów legislacyjnych we WPH wymagają, aby 
akty legislacyjne przyznawały uprawnienia wykonawcze Komisji w zakresie 
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przyjmowania „aktów wykonawczych” zgodnie z art. 249c TFUE; wzywa w związku z 
tym Parlament i Radę do przyjęcia, przed wejściem w życie traktatu, rozporządzenia 
ustanawiającego przepisy i ogólne zasady dotyczące aktów wykonawczych;  

9. wzywa Radę Europejską, Radę i Komisję do rozważenia możliwości wynegocjowania 
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem, które konkretnie 
zdefiniowałoby rolę Parlamentu na każdym etapie negocjacji prowadzących do zawarcia 
jakiejkolwiek umowy międzynarodowej;

Przyszłość stosunków z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej/Wysokim 
Przedstawicielem Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - działania 
zewnętrzne

10. wzywa przyszłego Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do rozpatrzenia wraz z Parlamentem odpowiednich metod pełnego 
informowania Parlamentu oraz zasięgania jego opinii na temat działań zewnętrznych 
Unii;

11. wzywa do rozpoczęcia procedury przesłuchań ad hoc w sprawie mianowania 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela z udziałem Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju; 

Przyszłość stosunków z parlamentami krajowymi państw członkowskich UE 
12. zauważa, że wszystkie kwestie podlegające WPH (część V, tytuł II TFUE) będą 

znajdowały się w wyłącznej kompetencji Unii, co oznacza, że będą to „umowy zawierane 
przez Unię” oraz że nie będzie już mieszanych umów handlowych zawieranych zarówno 
przez Unię, jak i przez państwa członkowskie;

13. zaprasza w związku z tym parlamenty krajowe państw członkowskich do 
intensywniejszego dialogu z Parlamentem Europejskim, aby wspólnie zapewnić 
demokratyczną legitymację WPH Unii.
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