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Otázka na ústne zodpovedanie O-000060/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Vec: Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií uložených tretími krajinami

Extrateritoriálne účinky práva tretej krajiny by mohli priamo ovplyvniť hospodárske subjekty z EÚ 
zapojené do zákonného medzinárodného obchodu. EÚ je odhodlaná zabezpečiť, aby mohli slobodne 
vykonávať svoju činnosť v EÚ a inde v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, právom EÚ a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

1. Komisia vo svojom oznámení z 30. apríla 20191 uviedla, že EÚ by mala využiť svoju 
hospodársku váhu na zvýšenie svojej spôsobilosti v oblasti sankcií. Ako Komisia zlepší 
existujúce nástroje a lepšie sa vybaví proti extrateritoriálnym účinkom jednostranných sankcií?

2. Je iniciatíva týkajúca sa posilnenia európskej hospodárskej a finančnej suverenity pre EÚ aj 
naďalej prioritou, keďže vieme, že sa posunul termín revidovaného pracovného programu 
Komisie na rok 20202 v súvislosti s pandémie COVID-19?

3. USA sa postavili proti výstavbe plynovodu Nord Stream 2 tým, že spoločnostiam, ktoré ukladajú 
potrubie, uložili sankcie. Ako zakročí Komisia proti tomuto protiprávnemu konaniu? Aké opatrenia 
prijíma Komisia na riešenie tejto záležitosti spolu s príslušnými orgánmi USA a na ochranu 
záujmov občanov a spoločností EÚ?

4. INSTEX je účelovo vytvorený mechanizmus, ktorý má spoločnostiam z EÚ umožniť legitímne 
podnikanie v Iráne v súlade so spoločným komplexným akčným plánom (JCPOA), ktorý schválila 
Bezpečnostná rada OSN. Ako Komisia zlepší účinnosť tohto nástroja v spolupráci s členskými 
štátmi?

5. Ako rieši Komisia dôsledky aktivácie hláv III a IV Helmsovho-Burtonovho zákona z roku 1996?

6. Keďže orgány členských štátov sú zodpovedné za vykonávanie nariadenia o blokovaní, ako 
Komisia zabezpečuje koordinovaný prístup na úrovni EÚ, aby hospodárske subjekty z EÚ mohli 
vymáhať škody a právne predpisy tretích krajín nemali prednosť pred pravidlami a rozhodnutiami 
EÚ? Kedy môžeme očakávať nový legislatívny návrh, ktorý ho nahradí?

Predložené: 25/09/2020

Termín na zodpovedanie: 26/12/2020

1 Oznámenie Komisie z 30. apríla 2019 s názvom Európa v máji 2019: príprava na vytvorenie jednotnejšej, 
silnejšej a demokratickejšej Únie v čoraz neistejšom svete (COM(2019)0218).

2 Oznámenie Komisie z 29. januára 2020 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2020 – Ambicióznejšia 
Únia a jeho príloha (COM(2020)0037) a oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Upravený pracovný 
program Komisie na rok 2020 a jeho príloha (COM(2020)0440).


