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Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā

Ziņojums A9-0133/2020
Marie-Pierre Vedrenne
Savienības tiesību īstenošana starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a apstiprina Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopējos paziņojumus, kas 
pievienoti šai rezolūcijai;

Or. en

Informācijai — paziņojumu teksti ir šādi:

Eiropas Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta kopīga deklarācija par instrumentu trešo 
valstu piespiedu pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz tiem

Komisija ņem vērā Parlamenta un dalībvalstu bažas par dažu trešo valstu praksi, kas piespiež 
Savienību un / vai tās dalībvalstis veikt vai atsaukt konkrētus politikas pasākumus. Komisija 
piekrīt viedoklim, ka šāda prakse rada nopietnas bažas. Komisija apstiprina nodomu turpināt 
izskatīt iespējamo instrumentu, kuru varētu pieņemt, lai atturētu vai kompensētu trešo valstu 
piespiedu pasākumus, un kas ļautu ātri pieņemt pretpasākumus, ko izraisījuši šādi pasākumi. 
Komisija plāno turpināt savu novērtējumu un, pamatojoties uz šo novērtējumu, kā arī ņemot 
vērā visus attiecīgos apstākļus, pieņemt leģislatīvā akta priekšlikumu, kas nodrošinātu 
mehānismu, lai novērstu vai kompensētu šādus pasākumus tādā veidā, kas atbilst 
starptautiskajām tiesībām. Kā paziņots Komisijas priekšsēdētājas 2020. gada 16. septembra 
nodomu vēstulē Parlamenta priekšsēdētājam un amatā esošajam Padomes priekšsēdētājam, 
Komisija jebkurā gadījumā pieņems minēto priekšlikumu vēlākais līdz 2021. gada beigām, 
vai arī agrāk, ja tas izrādīsies nepieciešams kādas trešās valsts piespiedu pasākumu dēļ. 

Padome un Eiropas Parlaments ņem vērā Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu 
instrumentam trešo valstu piespiedu pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz tiem. Abas 
iestādes ir apņēmības pilnas ievērot savu likumdevēju institucionālo lomu un savlaicīgi 
izskatīt priekšlikumu, ņemot vērā Savienības pienākumus, kas izriet no starptautiskajām 
tiesībām un PTO tiesību aktiem, kā arī attiecīgām norisēm starptautiskajā tirdzniecībā.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgā deklarācija
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Savienība joprojām ir apņēmības pilna ievērot daudzpusēju pieeju starptautiskā strīdu 
izšķiršanā, uz noteikumiem balstītā tirdzniecībā un starptautiskā sadarbībā, lai sasniegtu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus. Savienība piedalīsies visos 
centienos reformēt PTO strīdu izšķiršanas mehānismu, kas var nodrošināt PTO Apelācijas 
institūcijas efektīvu darbību.


