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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato). 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do 

Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por 

um lado, e o Canadá, por outro 

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

(Aprovação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (14765/2016), 

– Tendo em conta o projeto de Acordo de Parceria Estratégica entre, por um lado, a União 

Europeia e os seus Estados-Membros e, por outro, o Canadá (5368/2016), 

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos dos 

artigos 31.°, n.° 1 e 37.° do Tratado da União Europeia e do artigo 212.°, n.° 1 e artigo 

218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), e o artigo 218.°, n.° 8, segundo parágrafo, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-0508/2016), 

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 1, primeiro e terceiro parágrafos, e n.º 2, bem como o 

artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Externos (A8-0000/2016), 

1. Aprova a celebração do acordo; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e do Canadá. 
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Tal como sublinhado na declaração conjunta UE-Canadá de 30 de outubro de 2016, e referido 

na resolução do Parlamento Europeu de 10 de dezembro de 2013, as relações da UE com o 

Canadá baseiam-se em valores partilhados, tal como ilustra o longo historial de ampla 

cooperação política e económica. Esta cooperação remonta formalmente a 1976, ano em que a 

UE celebrou um Acordo-Quadro com o Canadá, e de resto o primeiro Acordo-Quadro com 

um país da OCDE  

O Canadá e a UE partilham um forte compromisso com a democracia, as liberdades 

fundamentais, a proteção dos direitos humanos, a liberalização e a abertura do comércio e o 

multilateralismo. O Canadá tem sido um parceiro estratégico da UE desde 1996 e um aliado 

importante na cena internacional. O Canadá e a UE têm trabalhado em conjunto de forma 

estreita sobre desafios globais, como as alterações climáticas, os direitos humanos, a 

segurança energética, a resolução de conflitos, a luta contra o terrorismo e a migração forçada. 

O Canadá contribui regularmente para as missões civis e militares da UE no âmbito da PCSD 

e é um aliado importante na OTAN. 

O Canadá figura entre os que mais têm prestado um contributo coerente desde o início da 

PESD. Desde 2003, que este parceiro disponibiliza recursos financeiros e/ou humanos em 10 

das 34 missões/operações UE no âmbito da PCSD, em 8 países e em 3 regiões.   

 O Canadá está atualmente presente na EUAM Ucrânia, EUPOL COPPS e na EUTM Mali. 

Este apoio aos esforços da UE em prol da paz e da estabilização da UE é muito apreciado, em 

especial no atual contexto de ameaça ao multilateralismo.   

O presente Acordo de Parceria Estratégica (APE) visa intensificar esta cooperação bilateral 

em domínios como a política externa e de segurança, o combate ao terrorismo, a luta contra o 

crime organizado, o desenvolvimento sustentável, a investigação e a cultura. Este acordo, 

juntamente com a CETA, permitirá reforçar ainda mais as relações UE-Canadá, contribuir 

para estreitar a cooperação e intensificar os contactos interpessoais, em benefício conjunto dos 

cidadãos de ambos os lados do Atlântico.   

O presente Acordo prevê igualmente mecanismos de diálogo político e de consulta, como 

uma Comissão Ministerial Mista e uma Comissão Mista de Cooperação, que cabe enaltecer.   

 Enquanto democracia parlamentar consolidada, o Canadá, juntamente com a UE, com os seus 

valores democráticos, deverá assegurar que o diálogo político destinado a abordar questões de 

interesse comum não se limite à cooperação a nível executivo e seja enriquecido pela 

cooperação parlamentar entre ambos os parceiros.   

Tendo em conta os benefícios económicos, políticos e estratégicos resultantes de uma 

conclusão bem sucedida deste Acordo de Parceria Estratégica e o seu contributo positivo para 

o multilateralismo, a paz e a segurança internacionais, o desenvolvimento económico e 

sustentável, a justiça, a liberdade e a segurança, o relator propõe que a Comissão dos 

Assuntos Externos recomende a aprovação do Acordo. 

 


