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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că modificările introduse de Tratatul de la Lisabona în domeniul politicii 
comerciale comune (PCC) contribuie în general la creşterea nivelului de legitimitate 
democratică şi de eficienţă al acesteia; subliniază faptul că, în această privinţă, lărgirea 
domeniului de aplicare a politicii comerciale comune, recunoaşterea expresă a 
competenţei exclusive asupra tuturor domeniile vizate de politica comercială comună şi, 
în special, a rolului şi a competenţelor consolidate ale Parlamentului;

2. subliniază cerinţa explicită ca politica comercială comună să servească principiilor şi 
obiectivelor acţiunii externe a Uniunii, printre altele protejarea valorilor şi intereselor sale 
fundamentale, sprijinirea democraţiei şi a statului de drept, precum şi promovarea 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernări globale; subliniază necesitatea de a garanta 
consecvenţa şi susţinerea reciprocă a diverselor aspecte ale acţiunii externe a UE; 

Relaţiile viitoare cu Comisia Europeană
3. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte negocierea şi încheierea acordurilor internaţionale 

din cadrul politicii comerciale comune, Comisia va avea obligaţia legală de a informa 
Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în procesele de negociere în acelaşi mod 
ca şi „Comitetul de la articolul 188 N din Tratatul privind funcţionarea UE” al 
Consiliului;

4. regretă dezechilibrul în ceea ce priveşte rolul şi competenţele Parlamentului dintre 
competenţele sale interne şi cele externe în domenii ale politicii comerciale comune; 
găseşte inacceptabil faptul că Tratatul de la Lisabona nu conferă Parlamentului dreptul de 
a aproba mandatul Comisiei de negociere a unui acord comercial; 

5. consideră, cu toate acestea, că Parlamentul are dreptul să instituie condiţii prealabile 
pentru a-şi da aprobarea, aprobare care va fi necesară pentru încheierea tuturor 
acordurilor comerciale; subliniază, prin urmare, necesitatea unui acord-cadru consolidat 
privind relaţiile dintre Parlament şi Comisie;

Relaţiile viitoare cu Consiliul
6. subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 188 C alineatul (2) din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, Parlamentul şi Consiliul vor fi co-legislatori în condiţii 
de egalitate în ceea ce priveşte stabilirea cadrului de punere în aplicare a politicii 
comerciale comune (PCC); 

7. consideră că formularea „măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare 
politica comercială comună” din articolul 188 C alineatul (2) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene presupune faptul că elementele esenţiale ale PCC vor fi 
incluse în actele legislative adoptate în cadrul proceduri legislative obişnuite şi că 
elementele neesenţiale ale acestor acte pot fi modificate sau completate de Comisie sub 
forma unor „acte delegate” în conformitate cu  articolul 249 B din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene; 
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8. consideră că pentru punerea în aplicare a actelor legislative în cadrul PCC condiţiile 
uniforme cer ca actele legislative să confere competenţe de execuţie Comisiei pentru a 
adopta „acte de punere în aplicare” în conformitate cu articolul 249 C din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene; îndeamnă, prin urmare, Parlamentul şi Consiliul să 
adopte, înainte de intrarea în vigoare a tratatului, un regulament de stabilire a normelor şi 
a principiilor generale privind actele de punere în aplicare;  

9. invită Consiliul European, Consiliul şi Comisia să aibă în vedere negocierea unui nou 
acord interinstituţional cu Parlamentul, care să ofere Parlamentului o definiţie concretă a 
implicării sale în fiecare etapă a procesului de încheiere a unui acord internaţional;

Relaţiile viitoare cu vicepreşedintele Comisiei Europene / Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate – acţiune externă

10. îndeamnă viitorul Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de 
Securitate să analizeze, împreună cu Parlamentul, posibilitatea elaborării unor metode 
adecvate de informare şi consultare deplină a Parlamentului cu privire la acţiunea externă 
a Uniunii;

11. solicită instituirea unei proceduri de audiere ad hoc pentru numirea vicepreşedintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant împreună cu Comisia pentru afaceri externe, Comisia 
pentru comerţ internaţional şi Comisia pentru dezvoltare; 

Relaţiile viitoare cu parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE
12. constată că toate aspectele care intră sub incidenţa PCC (partea V titlul II din TFUE) ţin 

de competenţa exclusivă a Uniunii, ceea ce înseamnă că vor fi „acorduri ale Uniunii” şi 
că nu vor mai exista acorduri comerciale mixte încheiate atât de Uniune, cât şi de statele 
membre;

13. invită, aşadar, parlamentele naţionale ale statelor membre să lanseze un dialog consolidat 
cu Parlamentul European pentru a asigura împreună legitimitatea democratică a PCC a 
Uniunii.
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