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Въпрос с искане за устен отговор O-000060/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Bernd Lange
от името на комисията по международна търговия

Относно: Свързани с търговията извънтериториални последици от санкциите на трети 
държави

Извънтериториалните последици от законодателството на трета държава могат да засегнат 
пряко операторите от ЕС, които извършват законна международна търговия. ЕС е поел 
ангажимент да гарантира, че те са свободни да осъществяват стопанската си дейност в ЕС и 
другаде в съответствие с международното право, правото на ЕС и националното право.

1. В своето съобщение от 30 април 2019 г.1 Комисията заяви, че ЕС следва да използва 
своята икономическа тежест, за да увеличи капацитета си в областта на санкциите. По 
какъв начин Комисията ще подобри съществуващите инструменти и ще се подготви по-
добре за извънтериториалните последици от едностранните санкции?

2. Инициативата относно укрепването на икономическия и финансов суверенитет на Европа 
все още ли е приоритет за ЕС, като се има предвид, че срокът на преразгледаната за 
периода след пандемията от СOVID програма на Комисията за 2020 г.2 беше изместен 
напред?

3. САЩ се противопостави на изграждането на „Северен поток 2“, като санкционира 
дружества, полагащи тръбите за него. По какъв начин Комисията ще противодейства на 
това неправомерно действие? Какви действия предприема Комисията със съответните 
органи на САЩ за справяне с този проблем и за защита на интересите на гражданите и 
дружествата на ЕС?

4. INSTEX е механизъм със специална цел, създаден, за да даде възможност на дружества 
от ЕС да извършват законна стопанска дейност в Иран в съответствие с одобрения от 
Съвета за сигурност на ООН Съвместен всеобхватен план за действие (СВПД). По какъв 
начин Комисията ще подобри ефикасността на този инструмент в сътрудничество с 
държавите членки?

5. Какви действия предприема Комисията по отношение на последиците от задействането на 
дялове III и IV от Закона „Хелмс-Бъртън“ от 1996 г.?

6. Тъй като органите на държавите членки са отговорни за прилагането на Блокиращия 
регламент, по какъв начин Комисията осигурява координиран подход на равнището на ЕС, 
така че операторите от ЕС да могат да получат обезщетения и законодателството на трета 
държава да няма предимство пред правилата и решенията на ЕС? Кога можем да 
очакваме ново законодателно предложение, което да го замени?

Внесен: 25/09/2020

Краен срок: 26/12/2020

1 Съобщение на Комисията от 30 април 2019 г., озаглавено „Европа през май 2019 г.: Подготовка за по-
обединен, по-силен и по-демократичен Съюз в един все по-несигурен свят“ (COM(2019)0218).

2 Съобщение на Комисията от 29 януари 2020 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2020 г. 
– Съюз с по-големи амбиции“, и приложение към него (COM(2020)0037) и Съобщение на Комисията от 
27 май 2020 г., озаглавено „Актуализирана работна програма на Комисията за 2020 г.“ и приложение 
към нея (COM(2020)0440).


