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PR_NLE-AP_Agreement

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.)



PR\1215445SV.docx 3/6 PE658.925v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...............5

MOTIVERING.............................……………………………………………………………..6



PE658.925v01-00 4/6 PR\1215445SV.docx

SV



PR\1215445SV.docx 5/6 PE658.925v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet 
genom skriftväxling mellan unionen och Kuba om ändring av medgivanden när det 
gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur 
Europeiska unionen
(COM(2020)0486 – C9-xxxx/2020 – 2020/0233(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2020)0486),

– med beaktande av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Kuba om ändring av 
medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (10638/20),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C9-XXXX/2020),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås mellan unionen och Kuba om ändring av 
medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.
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MOTIVERING

I oktober 2018 inledde EU formellt förhandlingsprocessen (enligt artikel XXVIII i Allmänna 
tull- och handelsavtalet (GATT) 1994) med ett antal WTO-medlemmar i Genève. Den 
underliggande principen för förhandlingarna är en ”gemensam strategi” som EU och 
Förenade kungariket utvecklade 2017 för fördelningen av de kvantitativa åtagandena för 
EU-28 i WTO:s lista för EU:s 143 WTO-tullkvoter för jordbruk, fisk och industri. Grunden 
för denna strategi är att de befintliga volymerna för varje tullkvot helt och hållet ska 
bibehållas i framtiden, men att de ska fördelas på två åtskilda tullområden: EU-27 och 
Förenade kungariket.

Principen för den tillämpade metoden bygger på handelsflödena till EU-27 och 
Förenade kungariket under en representativ referensperiod för alla WTO-tullkvoter.

Den 15 juni 2018 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar enligt 
artikel XXVIII i Gatt med berörda WTO-medlemmar i syfte att fördela unionens 
WTO-medgivanden avseende tullkvoter. 

Den överenskomna metoden för fördelningen beskrivs i detalj i rådets och 
Europaparlamentets förordning (EU) 2019/216. Närmare bestämt ger artikel 2b a i denna 
förordning kommissionen befogenhet att ändra fördelningen av andelar med beaktande av 
relevanta uppgifter som den kan få antingen i samband med förhandlingar enligt artikel 
XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor av intresse när det gäller en särskild tullkvot.

Samråd med rådet (handelspolitiska kommittén) har skett regelbundet om innehållet och 
framstegen i förhandlingarna. Förhandlingarna med Kuba resulterade i ett avtal genom 
skriftväxling som paraferades den 3 juli 2020 i Genève (nedan kallat avtalet). 

Europeiska kommissionen föreslår därför att rådet bemyndigar undertecknande av avtalet, 
med förbehåll för att det ingås i ett senare skede.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentets ge sitt godkännande 
för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet. 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet ska godkänna 
att avtalet ingås.


