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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. godkender Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens fælles 
erklæringer, der er vedføjet som bilag til 
denne beslutning;

Or. en

Til orientering har erklæringerne følgende ordlyd:

Fælles erklæring fra Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet om et instrument, der skal 
hindre og modvirke tredjelandes tvangsforanstaltninger

Kommissionen noterer sig Parlamentets og medlemsstaternes betænkeligheder med hensyn til 
visse tredjelandes praksis med at søge at tvinge Unionen og/eller medlemsstaterne til at træffe 
eller tilbagetrække bestemte politiske foranstaltninger. Kommissionen er enig i, at en sådan 
praksis giver anledning til betydelige betænkeligheder. Kommissionen bekræfter sin hensigt 
om at foretage yderligere undersøgelser af et muligt instrument, som kunne vedtages for at 
modvirke eller kompensere for tredjelandes tvangsforanstaltninger, og som ville muliggøre en 
hurtig vedtagelse af modforanstaltninger, der udløses af sådanne foranstaltninger. 
Kommissionen agter at fortsætte sin vurdering og på grundlag af denne vurdering og under 
hensyntagen til alle relevante omstændigheder vedtage et lovgivningsforslag om en 
mekanisme, der gør det muligt at modvirke eller kompensere for sådanne handlinger på en 
måde, der er i overensstemmelse med folkeretten. Som bebudet i hensigtserklæringen fra 
formanden for Kommissionen til formanden for Parlamentet og formanden for Rådet af 16. 
september 2020 vedtager Kommissionen under alle omstændigheder forslaget senest ultimo 
2021 eller tidligere, hvis det bliver nødvendigt som følge af tvangsforanstaltninger truffet af et 
tredjeland. 

Rådet og Europa-Parlamentet noterer sig, at Kommissionen agter at forelægge et forslag til et 
instrument, der skal hindre og modvirke tredjelandes tvangsforanstaltninger. Begge 
institutioner har forpligtet sig til at opfylde deres institutionelle rolle som medlovgivere og til 
at behandle forslaget rettidigt under hensyntagen til Unionens forpligtelser i henhold til 
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folkeretten og WTO's lovgivning samt den relevante udvikling i den internationale handel.

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Unionen støtter fortsat en multilateral tilgang til international tvistbilæggelse, regelbaseret 
handel og internationalt samarbejde for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling. Unionen vil 
samarbejde om alle bestræbelser på at reformere WTO's tvistbilæggelsesmekanisme, der kan 
sikre, at WTO's appelinstans fungerer effektivt.


