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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da spremembe, ki jih uvaja lizbonska pogodba na področju skupne trgovinske 
politike, na splošno prispevajo k utrditvi njene demokratične legitimnosti in 
učinkovitosti; v zvezi s tem poudarja razširitev obsega skupne trgovinske politike, 
izrecno priznanje izključne pristojnosti na vseh področij, ki jih pokriva skupna trgovinska 
politika, in še zlasti bistveno bolj okrepljeno vlogo in pristojnosti Parlamenta;

2. izpostavlja izrecne zahteve, naj bo skupna trgovinska politika v skladu z načeli in cilji 
zunanjepolitične dejavnosti Unije, med drugim z varovanjem njenih vrednot in temeljnih 
interesov, podporo demokraciji in pravni državi ter s spodbujanjem trajnostnega razvoja 
in odgovorne politike svetovnega reda; poudarja, da je treba zagotoviti doslednost in 
medsebojno dopolnjevanje med različnimi vidiki zunanjepolitičnega delovanja EU;

Prihodnji odnosi s Komisijo

3. poudarja, da bo Komisija v povezavi s pogajanji o mednarodnih sporazumih in o 
njihovem sklepanju v skladu s skupno trgovinsko politiko pravno zavezana k obveščanju 
Parlamenta o poteku pogajanj, tako kot to velja za odbor Sveta iz člena 188 N Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

4. obžaluje neravnovesje pri vlogi in pristojnostih Parlamenta v zvezi z njegovimi 
notranjimi in zunanjimi pristojnostmi na področjih skupne trgovinske politike; meni, da 
je še posebej nesprejemljivo, da se z lizbonsko pogodbo Parlamentu ne bo dodelila 
pravica, da Komisiji odobri mandat za pogajanja o trgovinskih sporazumih;

5. meni, da je Parlament kljub temu upravičen do oblikovanja predpogojev, preden poda 
svoje soglasje, potrebno za sklepanje trgovinskih sporazumov; zato poudarja potrebo po 
okrepitvi okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in Komisijo;

Prihodnji odnosi s Svetom

6. poudarja, da bosta Parlament in Svet v skladu s členom 188 C (2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije enakopravna sozakonodajalca pri določanju okvira za izvajanje skupne 
trgovinske politike;

7. meni, da besedilo, ki govori o ukrepih, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne 
trgovinske politike, iz člena 188 C (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da 
bodo bistvene določbe skupne trgovinske politike vključene v zakonodajne akte, ki bodo 
sprejeti po rednem zakonodajnem postopku, in da bo Komisija nebistvene določbe teh 
aktov spremenila ali dopolnila v obliki „delegiranih aktov” v skladu s členom 249 B 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

8. meni, da je treba v skladu z enotnimi pogoji za izvajanje zakonodajnih aktov na področju 
skupne trgovinske politike z zakonodajnimi akti Komisiji dodeliti izvedbena pooblastila 
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za sprejemanje „izvedbenih aktov” v skladu s členom 249 C Pogodbe o delovanju 
Evropske unije; zato poziva Parlament in Svet, naj pred začetkom veljavnosti pogodbe 
sprejmeta uredbo o pravilih in splošnih načelih v zvezi z izvedbenimi akti;  

9. poziva Evropski svet, Svet in Komisijo, naj razmislijo o pogajanjih o novem 
medinstitucionalnem sporazumu s Parlamentom, v katerem bi bilo dejansko opredeljeno 
njegovo sodelovanje v vseh fazah sklepanja mednarodnih sporazumov;

Prihodnji odnosi s podpredsednikom Evropske komisije/visokim predstavnikom Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko – zunanjepolitično delovanje

10. poziva prihodnjega visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
naj s Parlamentom preuči primerne metode za obveščanje Parlamenta o 
zunanjepolitičnem delovanju Unije in za posvetovanje z njim v polni meri;

11. poziva k oblikovanju priložnostnega postopka predstavitve pri imenovanju 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika skupaj z odbori za zunanje zadeve, 
mednarodno trgovino in razvoj;

Prihodnji odnosi z nacionalnimi parlamenti držav članic EU

12. ugotavlja, da bodo vse zadeve, ki sodijo v skupno trgovinsko politiko (naslov II v petem 
delu Pogodbe o delovanju Evropske unije), prešle pod izključno pristojnost Unije, kar 
pomeni, da bodo postale „sporazumi Unije” in da ne bo več mešanih trgovinskih 
sporazumov, ki bi jih sklepala tako Unija kot države članice;

13. poziva nacionalne parlamente držav članic k okrepljenemu dialogu z Evropskim 
parlamentom, da bi skupaj zagotovili demokratično legitimnost skupne trgovinske 
politike Unije.
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