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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi 

Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé 

jménem Unie 

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

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14765/2016), 

– s ohledem na návrh Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími 

členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (5368/2016), 

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 31 odst. 1 

a článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a s čl. 212 odst. 1, čl. 218 odst. 6 druhým 

pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování 

Evropské unie (C8-0508/2016), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího 

řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2017), 

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 

a parlamentům členských států a Kanady. 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Jak je zdůrazněno ve společném prohlášení Evropské unie a Kanady ze dne 30. října 2016 

a uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013, jsou vztahy EU 

s Kanadou založeny na společných hodnotách, o čemž svědčí dlouhodobá rozsáhlá politická 

a hospodářská spolupráce. Tato spolupráce byla oficiálně zahájena v roce 1976, kdy EU 

s Kanadou jako první členskou zemí OECD podepsala rámcovou dohodu.  

Kanada a EU sdílejí pevný závazek prosazovat demokracii, základní svobody, ochranu 

lidských práv, liberální a otevřený obchod a multilateralismus. Kanada je strategickým 

partnerem EU od roku 1996 a také důležitým spojencem na mezinárodní scéně. Obě země 

úzce spolupracují v otázce globálních problémů, jako je např. změna klimatu, ochrana 

lidských práv, bezpečnost energetických dodávek, řešení konfliktů, potírání terorismu 

a nucená migrace. Kanada pravidelně přispívá k civilním a vojenským misím SBOP a je 

důležitým spojencem v NATO. 

Kromě toho je Kanada v kontextu společné bezpečnostní a obranné politiky rovněž jedním 

z hlavních přispěvatelů. Od roku 2003 tento partner poskytuje finanční prostředky nebo lidské 

zdroje na 10 ze 34 misí/operací SBOP v osmi zemích a třech regionech. Kanada v současné 

době působí v poradní misi EU na Ukrajině, policejní misi EU pro palestinská území 

a vojenské misi EU v Mali. Tato podpora mírovému a stabilizačnímu úsilí EU je vysoce 

ceněna, zejména v současné situaci, kdy je multilateralismus ohrožen. 

Cílem dohody o strategickém partnerství je posílit dvoustrannou spolupráci v oblastech, jako 

je zahraniční a bezpečnostní politika, boj proti terorismu, boj proti organizovanému zločinu, 

udržitelný rozvoj, výzkum a kultura. Uvedená dohoda spolu s Komplexní hospodářskou 

a obchodní dohodou umožní další upevnění vztahů mezi EU a Kanadou, usnadní užší 

spolupráci a posílí mezilidské kontakty, což je ve společném zájmu občanů na obou stranách 

Atlantiku. 

Tato dohoda rovněž stanoví politický dialog a mechanismy pro konzultace, jako je smíšený 

ministerský výbor a smíšený výbor pro spolupráci, jež jsou velice vítány. Kanada jako 

konsolidovaná parlamentní demokracie by společně s EU a jejími demokratickými hodnotami 

měla zajistit, aby se politický dialog zaměřený na řešení otázek společného zájmu neomezoval 

pouze na spolupráci na výkonné úrovni, nýbrž byl také obohacován o parlamentní spolupráci 

mezi oběma partnery. 

Vzhledem ke strategickým, politickým a hospodářským přínosům plynoucím z úspěšného 

uzavření této dohody o strategickém partnerství a jejímu pozitivnímu příspěvku 

k multilateralismu, mezinárodnímu míru a bezpečnosti, hospodářskému a udržitelnému 

vývoji, spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro zahraniční 

věci doporučil vyjádřit souhlas s touto dohodou. 

 

 


