
PA\718828SV.doc PE404.787v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för internationell handel

2008/2063(INI)

15.4.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för internationell handel

till utskottet för konstitutionella frågor

över parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget
(2008/2063(INI))

Föredragande (*): Georgios Papastamkos

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen



PE404.787v01-00 2/4 PA\718828SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\718828SV.doc 3/4 PE404.787v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de förändringar som införs genom Lissabonfördraget på 
området för den gemensamma handelspolitiken allmänt bidrar till att stärka 
handelspolitikens demokratiska legitimitet och effektivitet. Parlamentet framhåller i 
det avseendet utvidgningen av den gemensamma handelspolitikens 
tillämpningsområde, det uttryckliga erkännandet av alla den gemensamma 
handelspolitikens områden som en exklusiv behörighet för unionen och särskilt den 
avsevärda förstärkningen av parlamentets roll och befogenheter.

2. Europaparlamentet betonar det uttryckliga kravet att den gemensamma 
handelspolitiken ska tjäna principerna och målen för unionens yttre åtgärder, bland 
annat skyddet av dess värden och grundläggande intressen, stöd för demokrati och 
rättssäkerhet samt främjande av hållbar utveckling och goda globala styrelseformer. 
Parlamentet betonar nödvändigheten att garantera samstämmighet och ömsesidigt stöd 
i de olika aspekterna av EU:s yttre åtgärder. 

De framtida förbindelserna med Europeiska kommissionen

3. Europaparlamentet betonar att Lissabonfördraget, när det gäller förhandlingar och 
ingående av internationella avtal under den gemensamma handelspolitiken, föreskriver 
att kommissionen kommer att ha rättslig skyldighet att informera parlamentet om 
framstegen i förhandlingarna i samma omfattning som den informerar rådets särskilda 
”kommitté som avses i artikel 188 n i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(TFEU)”.

4. Europaparlamentet beklagar obalansen – när det gäller parlamentets roll och 
befogenheter – mellan den interna och externa behörigheten inom områdena för den 
gemensamma handelspolitiken. Parlamentet anser att det är särskilt oacceptabelt att 
Lissabonfördraget inte ger parlamentet rätten att godkänna kommissionens uppdrag att 
förhandla om ett handelsavtal.

5. Europaparlamentet anser dock att parlamentet har rätt att fastställa nödvändiga villkor 
för att ge sitt samtycke, vilket kommer att krävas för ingående av alla handelsavtal. 
Parlamentet betonar därför behovet av ett förstärkt ramavtal om förbindelserna mellan 
parlamentet och kommissionen.

De framtida förbindelserna med rådet

6. Europaparlamentet påpekar att parlamentet och rådet enligt artikel 188 c 2) i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska vara jämbördiga medlagstiftare vid 
fastställandet av ramarna för genomförandet av den gemensamma handelspolitiken.

7. Europaparlamentet anser att ordalydelsen ”åtgärder för att fastställa inom vilken ram 
den gemensamma handelspolitiken skall genomföras” i artikel 188 c 2) i fördraget om 



PE404.787v01-00 4/4 PA\718828SV.doc

SV

Europeiska unionens funktionssätt innebär att den gemensamma handelspolitikens 
centrala delar ska införlivas i rättsakter som antas i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, och att icke-väsentliga delar av dessa rättsakter kan ändras 
eller kompletteras av kommissionen i form av ”delegerade akter”, i enlighet med 
artikel 249 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

8. Europaparlamentet anser att enhetliga villkor för genomförande av rättsakter inom 
ramen för den gemensamma handelspolitiken förutsätter att rättsakterna ger 
kommissionen genomförandebefogenheter att anta ”genomförandeakter”, i enlighet 
med artikel 249 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Innan fördraget 
träder i kraft uppmanas parlamentet och rådet därför att anta en förordning med regler 
och allmänna principer för genomförandeakter.

9. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet, rådet och kommissionen att överväga 
att förhandla om ett nytt interinstitutionellt avtal med parlamentet som ger parlamentet 
en verklig definition av dess medverkan i varje etapp som leder fram till att ett 
internationellt avtal ingås.

De framtida förbindelserna med Europeiska kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik – yttre åtgärder

10. Europaparlamentet uppmanar unionens framtida höga representant för utrikesfrågor 
och säkerhetspolitik att tillsammans med parlamentet överväga lämpliga metoder för 
att till fullo informera och samråda med parlamentet om unionens yttre åtgärder.

11. Europaparlamentet kräver att ett ”ad hoc-förfarande” för samråd införs för 
utnämningen av kommissionens vice ordförande/den höga representanten tillsammans 
med utskottet för utrikesfrågor, utskottet för internationell handel och utskottet för 
utveckling. 

De framtida förbindelserna med de nationella parlamenten i EU:s medlemsstater

12. Europaparlamentet konstaterar att alla frågor som rör den gemensamma 
handelspolitiken (Del V, Avdelning II i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) kommer att omfattas av unionens exklusiva behörighet, vilket innebär 
att de kommer att vara ”unionsavtal” och att unionen och medlemsstaterna inte längre 
kommer att ingå några blandade handelsavtal.

13. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaternas nationella parlament att inleda 
en fördjupad dialog med Europaparlamentet för att tillsammans garantera den 
demokratiska legitimiteten hos unionens gemensamma handelspolitik.
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