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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000060/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional

Subiect: Efectele comerciale extrateritoriale ale sancțiunilor impuse de țări terțe

Efectele extrateritoriale ale legislației unei țări terțe ar putea afecta direct operatorii din UE care 
desfășoară activități comerciale internaționale legale. UE se angajează să garanteze că aceștia sunt 
liberi să își desfășoare activitățile în UE și în alte țări, în conformitate cu legislația internațională, 
europeană și națională.

1. În comunicarea sa din 30 aprilie 20191, Comisia a afirmat că UE ar trebui să facă uz de întreaga 
sa greutate economică pentru a-și consolida capacitatea în domeniul sancțiunilor. Cum va 
îmbunătăți Comisia instrumentele existente și cum se va dota cu mijloace mai eficiente pentru a 
face față efectelor extrateritoriale ale sancțiunilor unilaterale?

2. Inițiativa privind consolidarea suveranității economice și financiare a Europei reprezintă în 
continuare o prioritate pentru UE, având în vedere faptul că termenul pentru programul de lucru 
revizuit al Comisiei post-COVID pentru 20202 a fost amânat?

3. SUA s-a opus construirii gazoductului Nord Stream 2, sancționând societățile care instalează 
conductele. Cum va contracara Comisia această acțiune ilegală? Ce măsuri ia Comisia pentru a 
aborda această problemă cu autoritățile americane competente și pentru a proteja interesele 
cetățenilor și companiilor din UE?

4. INSTEX este un mecanism cu un scop special, conceput pentru a permite societăților din UE să 
desfășoare activități legale în Iran, în conformitate cu Planul comun de acțiune cuprinzător 
(JCPOA) aprobat de Consiliul de Securitate al ONU. Cum va îmbunătăți Comisia eficiența 
acestui instrument, în cooperare cu statele membre?

5. Cum abordează Comisia consecințele activării titlurilor III și IV din Legea Helms-Burton din 
1996?

6. Întrucât autoritățile din statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a dispozițiilor de 
blocare, cum asigură Comisia o abordare coordonată la nivelul UE, astfel încât operatorii din UE 
să își poată recupera daunele, iar legislația țărilor terțe să nu prevaleze asupra normelor și 
deciziilor UE? Când ne putem aștepta la o nouă propunere legislativă care să le înlocuiască?

Depunere: 25/09/2020

Dată-limită: 26/12/2020

1 Comunicarea Comisiei din 30 aprilie 2019 intitulată „Europa în mai 2019: pregătiri pentru o Uniune mai unită, 
mai puternică și mai democratică într-o lume tot mai incertă” (COM(2019)0218).

2 Comunicarea Comisiei din 29 ianuarie 2020 intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 – O 
Uniune mai ambițioasă” și anexa la aceasta (COM(2020)0037) și Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 
intitulată „Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020” și anexa la aceasta (COM(2020)0440).


