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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Kuuba vahelise 
kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate 
tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 
väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(COM(2020)0486 – C9-xxxx/2020 – 2020/0233(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2020)0486),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kuuba vahelist kirjavahetuse vormis lepingut, milles 
käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide 
muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu (10638/20),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõikele 6 (C9-
XXXX/2020),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2020),

1. annab nõusoleku Euroopa Liidu ja Kuuba vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles 
käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide 
muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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2018. aasta oktoobris alustas EL ametlikult Genfis mitme WTO liikmega läbirääkimisi (1994. 
aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel). Läbirääkimiste 
aluspõhimõte on ELi ja Ühendkuningriigi vahel 2017. aastal välja töötatud „ühine 
lähenemisviis“ selle kohta, kuidas jaotada EL 28 WTO loendis sisalduvad kvantitatiivsed 
kohustused, mis puudutavad ELi 143 põllumajandus-, kalandus- ja tööstustoodete tariifikvooti. 
Selle lähenemisviisi aluseks on asjaolu, et iga tariifikvoodi olemasolev maht säilitatakse 
edaspidi täielikult, kuid jaotatakse kahe eraldi tolliterritooriumi vahel: EL 27 ja 
Ühendkuningriik. 

Kasutatava metoodika lähtepunktiks on tüüpilise perioodi kaubavood ELi 27 liikmesriiki ja 
Ühendkuningriiki kõigi WTO tariifikvootide puhul.

15. juunil 2018 volitas nõukogu komisjoni alustama GATTi XXVIII artikli alusel asjaomaste 
WTO liikmetega läbirääkimisi liidu WTO tariifikvootide kontsessioonide jaotamiseks. 

Kokkulepitud jaotamismetoodikat on üksikasjalikult kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2019/216. Täpsemalt antakse määruse artikli 2 punktiga b komisjonile 
õigus muuta tariifikvootide jaotust, võttes arvesse asjakohast teavet, mida ta võib saada kas 
GATT 1994 XXVIII artikli alusel peetavate läbirääkimiste käigus või muudest allikatest, kes 
on huvitatud konkreetsest tariifikvoodist.

Läbirääkimiste sisu ja edenemise küsimustes on nõukoguga (kaubanduspoliitika komiteega) 
korrapäraselt konsulteeritud. Kuubaga peetud läbirääkimiste tulemusena koostati 
kirjavahetuse vormis leping (edaspidi „leping“), mis parafeeriti 3. juulil 2020 Genfis. 

Seega teeb Euroopa Komisjon nõukogule ettepaneku anda luba lepingu allkirjastamiseks, 
tingimusel et see sõlmitakse hiljem.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 vajab nõukogu Euroopa Parlamendi 
nõusolekut, et võtta vastu otsus lepingu sõlmimise kohta. 

Eeltoodu põhjal soovitab raportöör parlamendil lepingu sõlmimise heaks kiita.


