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– Vedtagelse

1.

De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/Rådet

Kommissionen forelagde den 9. september 2020 Rådet et forslag til Rådets afgørelse om
undertegnelse1 på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske
Union og Republikken Cuba i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om
told og udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de
toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges
udtræden af Den Europæiske Union samt forslag til Rådets afgørelse om indgåelse2 af aftalen.
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2.

Den 13. oktober 2020 vedtog Rådet afgørelsen om undertegnelse3 af aftalen. Samtidig og i
overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i TEUF besluttede Rådet at
fremsende udkastet til afgørelse om indgåelse af aftalen, således som det efter juristlingvisternes endelige gennemgang foreligger i dokument 10637/20 sammen med selve
aftalen4, til Europa-Parlamentet til godkendelse for at forberede den fremtidige indgåelse af
aftalen.

3.

Aftalen med Republikken Cuba blev undertegnet den 11. marts 2021.

4.

Den 18. maj 2021 gav Europa-Parlamentet sin godkendelse af, at denne aftale indgås.

5.

Den 28. maj 2021 godkendte Handelspolitikudvalget (suppleanter) udkastet til Rådets
afgørelse om indgåelse af aftalen.

6.

På baggrund af ovenstående og med forbehold af De Faste Repræsentanters Komités
bekræftelse henstilles det til Rådet, at det
-

som A-punkt på en kommende samling vedtager Rådets afgørelse om indgåelse af
aftalen, således som den efter jurist-lingvisternes gennemgang foreligger i dokument
10637/20 samt

-

noterer sig, at Europa-Parlamentet vil blive underrettet i henhold til artikel 218, stk. 10, i
TEUF, og at Rådets afgørelse vil blive sendt til Europa-Parlamentet.
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