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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) tudomásul veszi a Parlament, Tanács 
és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz 
csatolt közös nyilatkozatait;

Or. en

Tájékoztatásul: a nyilatkozatok szövege a következő:

„A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament együttes nyilatkozata a harmadik országok 
kényszerítő intézkedésektől való elrettentésére és ezen intézkedések ellensúlyozására szolgáló 
eszközről

A Bizottság tudomásul veszi a Parlament és a tagállamok aggályait egyes harmadik országok 
azon gyakorlatát illetően, hogy az Uniót és/vagy tagállamait bizonyos szakpolitikai 
intézkedések meghozatalára vagy visszavonására próbálják kényszeríteni. A Bizottság osztja 
azt a nézetet, hogy az ilyen gyakorlatok komoly aggályokat vetnek fel. A Bizottság megerősíti 
azon szándékát, hogy tovább vizsgálja egy olyan eszköz lehetőségét, amely elősegítené a 
harmadik országok eltántorítását kényszerítő intézkedések bevezetésétől vagy az ilyen 
intézkedések ellensúlyozását, és amely lehetővé tenné az ilyen intézkedések által kiváltott 
ellenintézkedések gyors elfogadását. A Bizottság folytatni kívánja az értékelést, és ezen 
értékelés alapján – valamennyi releváns körülményt figyelembe véve – el kíván fogadni egy 
olyan mechanizmust biztosító jogalkotási javaslatot, amely a nemzetközi joggal összhangban 
lehetővé teszi az ilyen intézkedésektől való eltántorítást vagy azok ellensúlyozását. A 
Bizottság elnökének a Parlament elnökének és a Tanács hivatalban lévő elnökének címzett, 
2020. szeptember 16-i szándéknyilatkozatában bejelentettek szerint a Bizottság legkésőbb 
2021 végéig vagy – amennyiben egy harmadik ország kényszerítő intézkedése szükségessé 
teszi – ennél korábban elfogadja a javaslatot. 

A Tanács és az Európai Parlament tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy 
javaslatot nyújtson be a harmadik országok kényszerítő intézkedésektől való elrettentésére és 
azok ellensúlyozására szolgáló eszközre vonatkozóan. Mindkét intézmény elkötelezett 
amellett, hogy társjogalkotóként betöltse intézményi szerepét, és kellő időben megfontolja a 
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javaslatot, figyelembe véve az Unió nemzetközi közjog és WTO-jog szerinti kötelezettségeit, 
valamint a nemzetközi kereskedelem vonatkozó fejleményeit.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

Az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérése érdekében az Unió továbbra is elkötelezett 
a nemzetközi vitarendezés, a szabályokon alapuló kereskedelem és a nemzetközi 
együttműködés többoldalú megközelítése mellett. Az Unió együtt fog működni a WTO 
vitarendezési mechanizmusának reformjára irányuló minden olyan törekvésben, amely 
biztosítani tudja a WTO Fellebbezési Testületének hatékony működését.”


