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Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. aprobă declarațiile comune ale 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

Or. en

Spre informare, declarațiile au următorul conținut:

Declarația comună a Comisiei, a Consiliului și a Parlamentului European privind un 
instrument pentru descurajarea și contracararea acțiunilor coercitive desfășurate de țări 

terțe

Comisia ia act de preocupările exprimate de Parlament și de statele membre cu privire la 
practicile anumitor țări terțe care urmăresc să constrângă Uniunea și/sau statele sale membre 
să adopte sau să retragă anumite măsuri de politică. Comisia împărtășește opinia conform 
căreia astfel de practici sunt extrem de preocupante. Comisia își confirmă intenția de a 
examina în continuare un posibil instrument care ar putea fi adoptat pentru a descuraja sau a 
compensa acțiunile coercitive desfășurate de țări terțe și care ar permite adoptarea rapidă a 
unor contramăsuri declanșate de astfel de acțiuni. Comisia intenționează să își continue 
evaluarea și pe baza acestei evaluări, ținând seama de toate circumstanțele relevante, să 
adopte o propunere legislativă care să prevadă un mecanism menit să descurajeze sau să 
compenseze astfel de acțiuni în conformitate cu dreptul internațional. După cum s-a anunțat în 
scrisoarea de intenție a președintei Comisiei adresată președintelui Parlamentului European și 
președintei în exercițiu a Consiliului la 16 septembrie 2020, Comisia adoptă propunerea, în 
orice caz, cel târziu la sfârșitul anului 2021 sau mai devreme, în cazul în care acest lucru este 
necesar ca urmare a unei acțiuni coercitive întreprinse de o țară terță. 

Consiliul și Parlamentul European iau notă de intenția Comisiei de a prezenta o propunere de 
instrument de descurajare și contracarare a acțiunilor coercitive ale țărilor terțe. Ambele 
instituții se angajează să își îndeplinească rolul instituțional de colegiuitori și să analizeze 
propunerea în timp util, ținând seama de obligațiile Uniunii în temeiul dreptului internațional 
public și al dreptului OMC, precum și de evoluțiile relevante ale comerțului internațional.
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Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Uniunea își menține angajamentul față de o abordare multilaterală a soluționării litigiilor 
internaționale, a comerțului bazat pe norme și a cooperării internaționale în vederea atingerii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Uniunea va coopera în 
toate eforturile care vizează reformarea mecanismului OMC de soluționare a litigiilor, care 
poate asigura funcționarea eficientă a organului de apel al OMC.


