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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, 

на споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и 

неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна 

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (14765/2016), 

– като взе предвид проекта на споразумение за стратегическо партньорство между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга 

страна (5368/2016), 

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 31, 

параграф 1 и член 37 от Договора за Европейския съюз и член 212, параграф 1, 

член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея 

от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0508/2016), 

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и 

член 108, параграф 7 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0000/2016), 

1. одобрява сключването на споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Канада. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Както се подчертава в съвместната декларация между ЕС и Канада от 30 октомври 2016 г. 

и както се посочва в резолюцията на Европейския парламент от 10 декември 2013 г., 

отношенията между ЕС и Канада се основават на споделени ценности, което е видно от 

дългата история на широко политическо и икономическо сътрудничество. Това 

сътрудничество формално датира от 1976 г., когато ЕС подписа Рамково споразумение с 

Канада — първото с държава от ОИСР.  

Канада и ЕС са сериозно ангажирани с въпросите на демокрацията, основните свободи, 

защитата на правата на човека, свободната и отворена търговия и многостранното 

сътрудничество. Канада е стратегически партньор на ЕС от 1996 г. насам и е важен 

съюзник на международната сцена. ЕС и Канада работят в тясно сътрудничество по 

глобални предизвикателства като изменението на климата, правата на човека, 

енергийната сигурност, разрешаването на конфликти, борбата с тероризма и 

принудителната миграция. Канада редовно допринася за гражданските и военните мисии 

на ЕС по линия на ОПСО и е важен съюзник в рамките на НАТО. 

Канада е един от основните участници от началото на ОПСО. От 2003 г. насам този 

партньор задели финансови и/или човешки ресурси за 10 от 34-те мисии/операции по 

линия на ОПСО в 8 държави и 3 региона. Понастоящем Канада участва в 

консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската 

сигурност в Украйна (EUAM Ukraine), полицейската мисия на Европейския съюз за 

палестинските територии (EUPOL COPPS) и военната мисия на Европейския съюз в 

подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали). Тази подкрепа за 

усилията на ЕС за мир и стабилизиране се цени високо, особено в настоящия контекст 

на заплахи за многостранното сътрудничество. 

Настоящото споразумение за стратегическо партньорство има за цел засилване на 

двустранното сътрудничество в области като външната политика и политиката за 

сигурност, борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност, устойчивото 

развитие, научните изследвания и културата. Настоящото споразумение, заедно с 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение, ще позволи отношенията 

между ЕС и Канада да придобият още по-голямо значение, ще подпомогне по-тясното 

сътрудничество и ще увеличи контактите между хората в полза на гражданите от двете 

страни на Атлантическия океан. 

С настоящото споразумение се предвиждат също така механизми за политически диалог 

и консултации, като например съвместен комитет на министрите и съвместен комитет за 

сътрудничество, които се посрещат изключително добре. Канада, като утвърдена 

парламентарна демокрация, и ЕС, с неговите демократични ценности, следва да 

гарантират, че политическият диалог, насочен към справяне с въпроси от общ интерес, 

не се ограничава само до сътрудничество на равнището на изпълнителната власт, а и се 

допълва чрез парламентарно сътрудничество между двамата партньори. 

С оглед на стратегическите, политическите и икономическите ползи в резултат на 

успешното сключване на настоящото споразумение за стратегическо партньорство и 

неговия положителен принос за многостранното сътрудничество, международния мир и 

сигурността, икономическото и устойчивото развитие, правосъдието, свободата и 
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сигурността, докладчикът предлага комисията по външни работи да препоръча 

одобрение за настоящото споразумение. 

 


