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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 
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 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi 

Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v 

mene Únie 

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

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14765/2016), 

– so zreteľom na návrh Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej 

členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej (5368/2016), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 31 

ods. 1 a článkom 37 Zmluvy o Európskej únii a článkom 212 ods. 1, článkom 218 ods. 6 

druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (C7-0508/2016), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i 

článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2016), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov a Kanady. 
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Ako bolo zdôraznené v spoločnom vyhlásení EÚ a Kanady z 30. októbra 2016 a uvedené v 

uznesení Európskeho parlamentu z 10. decembra 2013, vzťahy medzi EÚ a Kanadou sú 

založené na spoločných hodnotách, čo dokazuje dlhá história širokej politickej a hospodárskej 

spolupráce.  Táto spolupráca formálne prebieha od roku 1976, keď EÚ podpísala s Kanadou 

ako prvou krajinou OECD rámcovú dohodu.   

Kanada a EÚ majú pevný spoločný záväzok, pokiaľ ide o demokraciu, základné slobody, 

ochranu ľudských práv, liberálny a otvorený obchod a multilateralizmus. Kanada je 

strategickým partnerom EÚ od roku 1996 a jej dôležitým spojencom na medzinárodnej scéne. 

Kanada a EÚ úzko spolupracujú na globálnych výzvach, ako sú zmena klímy, ľudské práva, 

energetická bezpečnosť, riešenie konfliktov, boj proti terorizmu a nútená migrácia. Kanada 

pravidelne prispieva k civilným a vojenským misiám EÚ v rámci SBOP a je kľúčovým 

spojencom v NATO. 

Kanada je jedným z najstabilnejších prispievateľov od začiatku EBOP. Od roku 2003 tento 

partner poskytol finančné a/alebo ľudské zdroje v 10 z 34 SBOP misií/operácií EÚ v ôsmich 

krajinách a troch regiónoch. Kanada sa v súčasnosti podieľa na misiách EUAM na Ukrajine, 

EUPOL, COPPS a EUTM v Mali. Táto podpora mierového a stabilizačného úsilia EÚ sa 

vysoko cení, a to najmä v súčasnom kontexte hrozieb multilateralizmu.  

Cieľom dohody o strategickom partnerstve (SPA) je intenzívnejšia bilaterálna spolupráca v 

oblastiach, ako je zahraničná a bezpečnostná politika, boj proti terorizmu, boj proti 

organizovanému zločinu, udržateľný rozvoj, výskum a kultúra. Táto dohoda spolu s dohodou 

CETA umožnia ďalšie upevnenie vzťahov medzi EÚ a Kanadou, pomôžu užšej spolupráci a 

rozšíria kontakty medzi ľuďmi, čo bude mať prínos pre občanov na oboch stranách Atlantiku. 

Táto dohoda umožňuje aj politický dialóg a konzultačné mechanizmy, ako sú spoločný výbor 

ministrov a spoločný výbor pre spoluprácu, ktoré sú veľmi vítané.   Ako konsolidovaná 

parlamentná demokracia by Kanada spolu s EÚ, s jej demokratickými hodnotami, mala 

zabezpečiť, že politický dialóg zameraný na riešenie otázok spoločného záujmu nebude 

obmedzený len na spoluprácu na výkonnej úrovni, ale bude obohatený o parlamentnú 

spoluprácu medzi oboma partnermi. 

Vzhľadom na strategické, politické a ekonomické prínosy vyplývajúce z úspešného uzavretia 

tejto dohody o strategickom partnerstve a jej pozitívny príspevok k multilateralizmu, 

medzinárodnému mieru a bezpečnosti, hospodárskemu a udržateľnému rozvoju, spravodlivosti, 

slobode a bezpečnosti, spravodajca navrhuje, aby Výbor pre zahraničné veci odporučil vysloviť 

súhlas s touto dohodou. 

 


