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Pozměňovací návrh 25
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

Zpráva A9-0133/2020
Marie-Pierre Vedrenne
Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. schvaluje společné prohlášení 
Evropského parlamentu, Rady a Komise, 
která jsou přílohou tohoto usnesení;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

Společné prohlášení Komise, Rady a Evropského parlamentu o nástroji pro odrazování od 
donucovacích opatření ze strany třetích zemí a boj proti nim

Komise bere na vědomí obavy Parlamentu a členských států, pokud jde o praktiky některých 
třetích zemí, jejichž cílem je donutit Unii nebo její členské státy k přijetí nebo zrušení 
konkrétních opatření politiky. Komise sdílí názor, že takové praktiky vyvolávají značné 
obavy. Potvrzuje, že se hodlá hlouběji zabývat případným nástrojem, jenž by mohl být přijat 
s cílem odrazovat od nátlakových opatření ze strany třetích zemí nebo je kompenzovat a díky 
němuž by bylo možné v reakci na taková opatření rychle přijmout protiopatření. Komise 
hodlá pokračovat v posuzování a na základě něho pak s přihlédnutím ke všem relevantním 
okolnostem přijmout legislativní návrh, který stanoví mechanismus umožňující odrazovat od 
takovýchto opatření nebo je kompenzovat v souladu s mezinárodním právem. Jak bylo 
oznámeno v prohlášení o záměru ze dne 16. září 2020, které předsedkyně Komise adresovala 
předsedovi Parlamentu a úřadujícímu předsedovi Rady, přijme Komise návrh v každém 
případě nejpozději do konce roku 2021 nebo dříve, bude-li to nutné v důsledku donucovacích 
opatření přijatých třetí zemí. 

Rada a Evropský parlament berou na vědomí záměr Komise předložit návrh nástroje pro 
odrazování od donucovacích opatření ze strany třetích zemí a boj proti nim. Oba orgány jsou 
odhodlány plnit svou institucionální úlohu spolunormotvůrců a návrh včas posoudit 
s ohledem na závazky Unie podle mezinárodního práva veřejného a práva WTO, jakož i na 
příslušný vývoj v oblasti mezinárodního obchodu.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise
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Unie je i nadále odhodlána prosazovat mnohostranný přístup k řešení mezinárodních sporů, 
obchod založený na pravidlech a mezinárodní spolupráci v zájmu splnění cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje. Unie bude spolupracovat při jakémkoliv úsilí o reformu mechanismu 
WTO pro řešení sporů, které může zajistit účinné fungování odvolacího orgánu WTO.


