
AM\1222292BG.docx PE662.817v01-00

BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0133/25

Изменение 25
Бернд Ланге
от името на комисията по международна търговия

Доклад A9-0133/2020
Мари-Пиер Ведрен
Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на 
международните търговски правила
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Проект на законодателна резолюция
параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1а. одобрява съвместните изявления 
на Парламента, Съвета и Комисията, 
приложени към настоящата 
резолюция;

Or. en

За сведение, текстът на изявленията е следният:

Съвместна декларация на Комисията, Съвета и Европейския парламент относно 
инструмент за възпиране и противодействие на принудителните действия от страна на 

трети държави

Комисията взема под внимание опасенията на Парламента и държавите членки относно 
практиките на някои трети държави, целящи да принудят Съюза и/или неговите 
държави членки да предприемат или да оттеглят конкретни мерки на политиката. 
Комисията споделя мнението, че подобни практики пораждат сериозни опасения. 
Комисията потвърждава намерението си да разгледа допълнително възможен 
инструмент, който би могъл да се приеме с цел възпиране или неутрализиране на 
принудителните действия от страна на трети държави и който би позволил бързото 
приемане на ответни мерки в резултат на такива действия. Комисията възнамерява да 
продължи своята оценка и на нейна основа, като вземе предвид всички относими 
обстоятелства, да приеме законодателно предложение, в което да се предвижда 
механизъм, позволяващ тези действия да бъдат възпирани или неутрализирани по 
начин, съвместим с международното право. Както беше обявено в писмото за 
намеренията на председателя на Комисията до председателя на Парламента и до 
действащия председател на Съвета от 16 септември 2020 г., Комисията ще приеме 
предложението във всеки случай не по-късно от края на 2021 г. или съответно по-рано, 
ако е необходимо в резултат на принудителни действия от трета държава. 

Съветът и Европейският парламент вземат под внимание намерението на Комисията да 
представи предложение за инструмент за възпиране и противодействие на 



AM\1222292BG.docx PE662.817v01-00

BG Единство в многообразието BG

принудителните действия от страна на трети държави. И двете институции се 
ангажират да изпълнят своята институционална роля като съзаконодатели и 
своевременно да разгледат предложението, като вземат предвид задълженията на 
Съюза съгласно международното публично право и правото на СТО, както и 
съответното развитие в международната търговия.

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

Съюзът остава ангажиран с многостранен подход към международното уреждане на 
спорове, с основаната на правила търговия и международното сътрудничество за 
постигане на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие. 
Съюзът ще сътрудничи при всички усилия, насочени към реформиране на механизма 
на СТО за уреждане на спорове, който може да гарантира ефективното функциониране 
на Апелативния орган на СТО.


