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(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. hecht zijn goedkeuring aan de 
gemeenschappelijke verklaringen van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd;

Or. en

Ter informatie, de tekst van de verklaringen luidt als volgt:

Gemeenschappelijke verklaring van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement over 
een instrument om dwingend optreden van derde landen te voorkomen en tegen te gaan

De Commissie neemt nota van de bezorgdheid van het Parlement en de lidstaten over de 
praktijken van bepaalde derde landen om te trachten de Unie en/of haar lidstaten te dwingen 
bepaalde beleidsmaatregelen te nemen dan wel in te trekken. De Commissie deelt de mening 
dat dergelijke praktijken aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid. De Commissie bevestigt 
haar voornemen om nader te onderzoeken of een instrument zou kunnen worden ingevoerd 
dat ertoe strekt dwingend optreden van derde landen te ontmoedigen of te compenseren en dat 
het mogelijk zou maken snel tegenmaatregelen naar aanleiding van dergelijk optreden te 
treffen. De Commissie is voornemens haar beoordeling voort te zetten en op basis van die 
beoordeling, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, met een 
wetgevingsvoorstel te komen dat voorziet in een mechanisme waarmee dergelijk optreden kan 
worden ontmoedigd of gecompenseerd op een wijze die in overeenstemming is met het 
internationaal recht. Zoals aangekondigd in de intentieverklaring van de voorzitter van de 
Europese Commissie van 16 september 2020 aan de voorzitter van het Europees Parlement en 
de fungerend voorzitter van de Raad, zal de Commissie het voorstel uiterlijk eind 2021 
goedkeuren, dan wel op een eerder tijdstip indien dit nodig mocht blijken als gevolg van het 
dwingend optreden van een derde land. 

De Raad en het Europees Parlement nemen nota van het voornemen van de Commissie om 
een voorstel in te dienen voor een instrument dat ertoe strekt dwingend optreden van derde 
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landen te voorkomen en tegen te gaan. Beide instellingen zijn vastbesloten hun institutionele 
rol als medewetgever te vervullen en het voorstel tijdig in behandeling te nemen, rekening 
houdend met de verplichtingen van de Unie op grond van het internationaal publiekrecht en 
het WTO-recht alsmede met relevante ontwikkelingen in de internationale handel.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

De Unie blijft zich inzetten voor een multilaterale benadering van internationale 
geschillenbeslechting, voor op regels gebaseerde handel en voor internationale samenwerking 
om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te 
verwezenlijken. De Unie zal meewerken aan alle inspanningen voor hervorming van het 
geschillenbeslechtingsmechanisme van de WTO waarmee de doeltreffende werking van de 
WTO-Beroepsinstantie kan worden gewaarborgd.


