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Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1994 m. balandžio 15 d. Marakešo susitarimą, pagal kurį įsteigiama 
Pasaulio prekybos organizacija (PPO),

– atsižvelgdamas į Susitarimo dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos, kuriuo įsteigiamas 
PPO Ginčų sprendimo tarybos nuolatinis apeliacinis komitetas, 17 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos, Kinijos, Kanados, Indijos, 
Norvegijos, Naujosios Zelandijos, Šveicarijos, Australijos, Korėjos Respublikos, 
Islandijos, Singapūro, Meksikos, Kosta Rikos ir Juodkalnijos pranešimą PPO 
generalinei tarybai (WT/GC/W/752/Rev. 2) ir į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Sąjungos, Kinijos, Indijos ir Juodkalnijos pranešimą PPO generalinei tarybai 
(WT/GC/W/753/Rev.1),

– atsižvelgdamas į laikinąją ES ir Kanados skundų arbitražo tvarką pagal 2019 m. liepos 
25 d. Susitarimo dėl ginčų sprendimo 25 straipsnį, taip pat į panašų susitarimą su 
Norvegija, pasirašytą 2019 m. spalio 21 d.,

– atsižvelgdamas į neoficialų procesą, susijusį su apeliacinio komiteto veikla, remiant 
Generalinei tarybai, ir į Naujosios Zelandijos ambasadoriaus Davido Walkerio 
ataskaitas, kurias jis PPO generalinei tarybai pateikė 2019 m. vasario 28 d. 
(JOB/GC/215), 2019 m. gegužės 7 d. (JOB/GC/217), 2019 m. liepos 23 d. 
(JOB/GC/220) ir 2019 m. spalio 15 d. (JOB/GC/222), taip pat į Generalinės tarybos 
sprendimo dėl apeliacinio komiteto veiklos projektą, kurį 2019 m. spalio 15 d. 
Generalinei tarybai pateikė ambasadorius D. Walker (pridėta prie jo tos dienos 
pranešimo),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos pareiškimą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A. kadangi PPO sukurta siekiant stiprinti daugiašališkumą, skatinti įtraukią pasaulio 



ekonominę sistemą ir atvirą, taisyklėmis grindžiamą ir nediskriminacinę daugiašalę 
prekybos sistemą;

B. kadangi pagal PPO ginčų sprendimo sistema dėl savo privalomo pobūdžio ir dviejų 
lygių sprendimų priėmimo bei teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo sėkmingai 
prisidėjo prie PPO taisyklių laikymosi užtikrinimo ir daugiašalės prekybos sistemos 
saugumo ir nuspėjamumo, kad būtų išvengta vienašalių priemonių;

C. kadangi PPO apeliacinis komitetas atlieka svarbų vaidmenį PPO ginčų sprendimo 
sistemoje;

D. kadangi nuo 2017 m. Jungtinės Valstijos blokuoja bet kurių iš septynių Apeliacinio 
komiteto narių pakeitimą ir atmetė daug pasiūlymų pradėti atrankos procesą siekiant 
užpildyti likusias laisvas darbo vietas;

E. kadangi 2019 m. gruodžio 10 d. dviejų iš trijų likusių Apeliacinio komiteto narių 
įgaliojimai baigiasi, taigi Apeliacinis komitetas nebegalės nagrinėti naujų apeliacinių 
skundų, nes tai gali daryti ne mažiau kaip trys nariai;

1. yra labai susirūpinęs dėl to, kad neradus sprendimo Apeliacinis komitetas po 2019 m. 
gruodžio 10 d. nustos veikti, o tai gali turėti labai rimtų pasekmių taisyklėmis 
grindžiamai daugiašalei prekybos sistemai;

2. apgailestauja dėl to, kad vykstančios PPO narių diskusijos dar nedavė teigiamų 
rezultatų;

3. visapusiškai remia neoficialų procesą, kuriam tarpininkauja ambasadorius D. Walker, ir 
mano, kad jo pasiūlymai yra tinkamas pagrindas ieškant patenkinamo sprendimo, 
kuriuo būtų sprendžiami bendri klausimai, susiję su Apeliacinio komiteto veikla ir 
poreikiu jį reformuoti; ragina visas PPO nares konstruktyviai dalyvauti šiose 
diskusijose, kad būtų galima kuo greičiau užpildyti laisvas darbo vietas, kartu 
užtikrinant, kad PPO būtų aprūpinta jos poreikius atitinkančiais finansiniais ir 
žmogiškaisiais ištekliais;

4. ragina Komisiją toliau bendradarbiauti su visomis PPO narėmis, įskaitant Jungtines 
Amerikos Valstijas, kad pirmenybės tvarka būtų atnaujinta skyrimo procedūra, jei 
būtina, net ir po 2019 m. gruodžio 10 d.;

5. pritaria naujausioms ES iniciatyvoms sudaryti su mūsų pagrindiniais prekybos 
partneriais laikinuosius susitarimus dėl preliminarių sprendimų, kuriais būtų išsaugota 
Europos Sąjungos teisė spręsti prekybos ginčus PPO taikant privalomą nepriklausomą ir 
nešališką bylų nagrinėjimą dviem lygiais, bet kartu primena, kad Nuolatinis apeliacinis 
komitetas tebėra pagrindinis ES strategijos tikslas;

6. primena tarpparlamentinio dialogo, kaip būdo prisidėti prie vykstančių diskusijų ir 
pasiekti teigiamų rezultatų, svarbą;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, PPO narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir PPO generaliniam direktoriui.


