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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1a. kiidab heaks käesolevale 
resolutsioonile lisatud Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühisavaldused;

Or. en

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduste tekst:

Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi ühisdeklaratsioon kolmandate riikide 
sunnimeetmete ärahoidmise ja nende vastu võitlemise vahendi kohta

Komisjon võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide väljendatud 
mureküsimused seoses sellega, et teatavatel kolmandatel riikidel on tavaks teha katseid 
sundida liidu ja/või selle liikmesriike teatavaid poliitikameetmeid võtma või tühistama. Ka 
komisjon on seisukohal, et selline tegevus on tõsiselt murettekitav. Komisjon kinnitab oma 
kavatsust uurida täiendavalt võimalikku vahendit, mida saaks võtta kolmandate riikide 
sunnimeetmete ärahoidmiseks või neutraliseerimiseks ja mis võimaldaks kiiresti võtta 
sellisest tegevusest tingitud vastumeetmeid. Komisjon kavatseb jätkata hindamist ning võtta 
selle alusel ja kõiki asjakohaseid asjaolusid arvestades vastu seadusandliku ettepaneku, 
millega luuakse mehhanism sellise tegevuse ärahoidmiseks või neutraliseerimiseks kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega. Nagu teatati komisjoni presidendi 16. septembri 2020. aasta 
kavatsusavalduses Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu ametis olevale eesistujale, 
võtab komisjon ettepaneku igal juhul vastu hiljemalt 2021. aasta lõpus või varem, kui see 
peaks mõne kolmanda riigi sunnimeetmete tõttu vajalikuks osutuma.

Nõukogu ja Euroopa Parlament võtavad teadmiseks komisjoni kavatsuse esitada ettepanek, 
millega luuakse vahend kolmandate riikide sunnimeetmete ärahoidmiseks ja nende vastu 
võitlemiseks. Mõlemad nimetatud institutsioonid on võtnud kohustuse täita oma 
institutsioonilist rolli kaasseadusandjatena ja kaaluda ettepanekut õigeaegselt, võttes arvesse 
rahvusvahelisest avalikust õigusest ja WTO õigusest tulenevaid liidu kohustusi ning 
asjakohaseid suundumusi rahvusvahelises kaubanduses.
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Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon

Liit kohustub jätkuvalt edendama mitmepoolset lähenemisviisi rahvusvaheliste vaidluste 
lahendamisel, eeskirjadel põhinevat kaubandust ja rahvusvahelist koostööd, et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid. Liit teeb koostööd kõigis WTO vaidluste lahendamise 
mehhanismi reformimise püüdlustes, et tagada WTO apellatsioonikogu nõuetekohane 
toimimine.


