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Vprašanje za ustni odgovor O-000060/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Zadeva: Ekstrateritorialni učinki sankcij tretjih držav na trgovino

Ekstrateritorialni učinki zakonodaje tretjih držav bi lahko neposredno vplivali na subjekte iz EU, ki 
sodelujejo v zakoniti mednarodni trgovini. EU si prizadeva zagotoviti, da lahko njeni gospodarski 
subjekti v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom ter pravom EU svobodno poslujejo tako v EU 
kot drugje.

1. Komisija je v sporočilu maja 2019 navedla, da bi morala EU uporabiti svojo gospodarsko moč, da 
okrepi svoje zmogljivosti na področju sankcij. Kako bo Komisija izboljšala obstoječa orodja in se 
bolje zavarovala zoper ekstrateritorialne učinke enostranskih sankcij?

2. Ali je pobuda z naslovom Krepitev ekonomske in finančne suverenosti Evrope še vedno ena od 
prednostnih nalog EU, glede na to, da je bil rok za njeno pripravo v revidiranem delovnem 
programu Komisije za leto 2020 po pandemiji COVID-19 preložen?

3. ZDA nasprotujejo gradnji Severnega toka 2, zato so podjetjem, ki polagajo cevovod, naložile 
sankcije. Kako se bo Komisija odzvala na to nezakonito dejanje? Katere ukrepe bo sprejela 
Komisija, da bi to vprašanje obravnavala z ustreznimi organi ZDA in zaščitila interese državljanov 
in podjetij EU?

4. INSTEX je subjekt s posebnim namenom, s katerim naj bi podjetjem iz EU omogočili zakonito 
poslovanje v Iranu v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja, ki ga je potrdil varnostni svet 
OZN. Kako bo Komisija v sodelovanju z državami članicami povečala učinkovitost tega 
instrumenta?

5. Kako Komisija obravnava posledice uporabe III. in IV. naslova Helms-Burtonovega zakona iz 
leta 1996?

6. Glede na to, da so za izvajanje akta o blokiranju pristojni organi držav članic, kako Komisija 
zagotavlja usklajen pristop na ravni EU, da bodo lahko subjekti iz EU izterjali škodo in da 
zakonodaja tretjih držav ne bo prevladala nad pravili in sklepi EU? Kdaj lahko pričakujemo nov 
zakonodajni predlog, ki bo nadomestil ta akt?
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