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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000060/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Bernd Lange
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Tárgy: Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai

Egy harmadik ország jogszabályának területen kívüli hatásai közvetlenül érinthetik a jogszerű 
nemzetközi kereskedelemben részt vevő uniós gazdasági szereplőket. Az EU elkötelezett annak 
biztosítása mellett, hogy az uniós gazdasági szereplők a nemzetközi, uniós és nemzeti 
jogszabályokkal összhangban szabadon folytathassák üzleti tevékenységüket az EU-ban és máshol.

1. 2019. április 30-i közleményében1 a Bizottság kijelentette, hogy EU-nak be kell vetnie gazdasági 
súlyát annak érdekében, hogy javítsa képességeit a szankciók terén. Hogyan fogja a Bizottság 
javítani a meglévő eszközöket és jobban felkészíteni magát az egyoldalú szankciók területen 
kívüli hatásaira?

2. Továbbra is prioritás-e az EU számára az Európa gazdasági és pénzügyi szuverenitásának 
megerősítésére irányuló kezdeményezés, annak tudatában, hogy a 2020. évi bizottsági 
munkaprogram2 Covid utáni felülvizsgálatának határideje lejárt?

3. Az Egyesült Államok ellenezte az Északi Áramlat 2 megépítését, ezért szankcionálta a csöveket 
lefektető vállalkozásokat. Hogyan fog a Bizottság fellépni ezzel a jogellenes magatartással 
szemben? Milyen lépéseket tesz a Bizottság annak érdekében, hogy megvitassa ezt a kérdést 
az Egyesült Államok illetékes hatóságaival, és megvédje az uniós polgárok és vállalkozások 
érdekeit?

4. Az INSTEX egy különleges célú mechanizmus, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az uniós 
vállalkozások számára, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott átfogó közös 
cselekvési tervvel (JCPOA) összhangban jogszerű üzleti tevékenységet folytassanak Iránban. 
Hogyan fogja a Bizottság a tagállamokkal együttműködve javítani ezen eszköz hatékonyságát?

5. Hogyan kezeli a Bizottság az 1996. évi Helms-Burton törvény III. és IV. címe aktiválásának 
következményeit?

6. Mivel a tagállami hatóságok felelősek a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet végrehajtásáért, 
hogyan biztosítja a Bizottság az uniós szintű összehangolt megközelítést annak érdekében, hogy 
az uniós gazdasági szereplők kártérítést kaphassanak, és harmadik országok jogszabályai ne 
élvezzenek elsőbbséget az uniós szabályokkal és határozatokkal szemben? Mikor számíthatunk 
arra, hogy új jogalkotási javaslat lép annak helyébe?
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1 A Bizottság „Európa 2019 májusában: Felkészülés az egyre bizonytalanabb világban működő Unió 
egységesebbé, erősebbé és demokratikusabbá tételére” (COM(2019)0218) című, 2019. április 30-i 
közleménye.

2 „A Bizottság 2020. évi munkaprogramja – Ambiciózusabb Unió” című, 2020. január 29-i bizottsági közlemény 
és annak melléklete (COM(2020)0037), valamint „A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramja” című, 
2020. május 27-i bizottsági közlemény és annak melléklete (COM(2020)0440).


