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13.1.2021 A9-0133/25

Predlog spremembe 25
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Poročilo A9-0133/2020
Marie-Pierre Vedrenne
Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. upošteva skupni izjavi Parlamenta, 
Sveta in Komisije, priloženi tej resoluciji;

Or. en

V vednost sledi besedilo izjav:

Skupna izjava Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta o instrumentu za odvračanje tretjih 
držav od prisilnih ukrepov in odzivanje nanje

Komisija je seznanjena z zaskrbljenostjo Parlamenta in držav članic glede prakse nekaterih 
tretjih držav, da skušajo Unijo in/ali njene države članice prisiliti, da sprejmejo ali umaknejo 
določene ukrepe politike. Komisija se strinja, da take prakse vzbujajo veliko zaskrbljenost. 
Komisija potrjuje, da namerava nadalje preučiti, kakšen instrument bi bilo mogoče sprejeti za 
odvračanje prisilnih ukrepov tretjih držav ali izravnavo njihovih učinkov, ki bi omogočil hitro 
sprejetje protiukrepov, ki bi jih sprožili takšni ukrepi. Nadaljevati namerava oceno in na 
podlagi nje ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin sprejeti zakonodajni predlog, ki bo 
določal mehanizem za odvračanje ali izravnavo takih ukrepov na način, ki je skladen z 
mednarodnim pravom. Kot je bilo napovedano v pismu o nameri predsednice Komisije z dne 
16. septembra 2020, naslovljenem na predsednika Parlamenta in predsedujočega Svetu, bo 
Komisija ta predlog v vsakem primeru sprejela najpozneje do konca leta 2021 ali prej, če bi 
bilo to potrebno zaradi prisilnega ukrepa tretje države. 

Svet in Evropski parlament sta seznanjena z namero Komisije, da predloži predlog 
instrumenta za odvračanje tretjih držav od prisilnih ukrepov in odzivanje nanje. Obe instituciji 
sta zavezani izpolnitvi svoje institucionalne vloge sozakonodajalcev in pravočasni obravnavi 
predloga, pri čemer bosta upoštevali obveznosti Unije v skladu z mednarodnim javnim 
pravom in pravom STO ter ustrezen razvoj dogodkov v mednarodni trgovini.

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Unija ostaja zavezana večstranskemu pristopu k reševanju mednarodnih sporov, na pravilih 
temelječi trgovini in mednarodnemu sodelovanju, da bi dosegli cilje Združenih narodov glede 
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trajnostnega razvoja. Sodelovala bo pri vseh prizadevanjih za reformo mehanizma STO za 
reševanje sporov, ki lahko zagotovi učinkovito delovanje Pritožbenega organa STO.


