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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan 

Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och 

XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i 

Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till 

Europeiska unionen 

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (06870/2016), 

– med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och 

Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och 

handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens 

bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (06871/2016), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 andra stycket a led v i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (C8-0235/2016), 

– med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 

i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 

(A8-0241/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 

Republiken Uruguay. 
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KORTFATTAD MOTIVERING 

Föredraganden anser att Europaparlamentet bör godkänna ingåendet av avtalet genom 

skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna 

XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av 

medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till 

Europeiska unionen. 

Genom Kroatiens anslutning utvidgade EU sin tullunion och måste därför enligt 

Världshandelsorganisationens (WTO) regler (artikel XXIV.6 i Gatt 1994) inleda 

förhandlingar med Republiken Uruguay med avseende på Kroatiens bindningslista i syfte att 

slutligen nå en överenskommelse om kompensation eftersom EU:s externa tulltaxa leder till 

att tullen höjs. 

Förhandlingarna med Uruguay resulterade i ett utkast till avtal som paraferades den 

18 december 2015 i Nairobi. Ett förslag om undertecknande av avtalet lades också fram och 

rådets beslut om undertecknande fattades den 11 april 2016. 

EU ska i sin bindningslista för tullområdet för EU med 28 medlemsstater införliva de 

medgivanden som ingår i bindningslistan för EU med 27 medlemsstater, med ändringar 

avseende tullkvoten för nötkött. I samband med avtalet håller kommissionen också på att 

utarbeta en genomförandeförordning med avseende på flera tullkvoter. 

Europaparlamentets godkännande av rådets beslut är en obligatorisk del i slutförandet av 

ratificeringsprocessen för tilläggsprotokollet. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken 

Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- 

och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i 

Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till 
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