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Θέμα: Λήξη της ισχύος της κοινής θέσης σχετικά με την Κούβα 

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και η Κούβα έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύναψη 
συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας. Και οι δύο πλευρές αποτιμούν θετικά αυτό το βήμα 
καθώς και τους γύρους διαπραγματεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η επιτυχία αυτής της 
συμφωνίας θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της πολιτικής παρέμβασης της ΕΕ στις εσωτερικές 
υποθέσεις της Κούβας. Εκφράζεται η ελπίδα ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί σε αμοιβαία βάση 
συνεργασίας, άνευ όρων και διακρίσεων, όπως είχε αποφασιστεί το 2008.  Στην πραγματικότητα, αυτή 
θα πρέπει να είναι η στάση της ΕΕ και των κρατών μελών της σε όλες τις διαπραγματεύσεις με άλλες 
κυρίαρχες χώρες, σεβόμενη την αυτοδιάθεση των λαών τους, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών. Η κοινή θέση της ΕΕ για την Κούβα, από το 1996, παραμένει εμπόδιο για την 
εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, πράγμα το οποίο αιωρείται πάνω από τις 
διαπραγματεύσεις. Η κοινή θέση παραβιάζει την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις 
των κρατών και δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά κάποιο σκοπό δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
συνάψει διμερείς σχέσεις με την Κούβα. 

Το Συμβούλιο, δεν θεωρεί άραγε ότι η υιοθέτηση μιας πολιτικής που βασίζεται στην ισότητα χωρίς 
προϋποθέσεις και διακρίσεις, στο πλαίσιο μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, απαιτεί την άμεση 
ανάκληση της κοινής θέσης σχετικά με την Κούβα; 


