
 

PR\1112990SV.docx  PE595.740v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019 

 

 

Utskottet för utrikesfrågor 
 

2016/0373(NLE) 

20.12.2016 

*** 
FÖRSLAG TILL 
REKOMMENDATION 

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska 

partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 

sidan, och Kanada, å andra sidan 

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

Utskottet för utrikesfrågor 

Föredragande: Charles Tannock 

 

  



 

PE595.740v01-00 2/6 PR\1112990SV.docx 

SV 

PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 
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 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska 

partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, 

och Kanada, å andra sidan 

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

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (14765/2016), 

– med beaktande av utkastet till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska 

unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (5368/2016), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artiklarna 31.1 och 37 i fördraget om Europeiska unionen samt artikel 212.1 och 218.6 

andra stycket a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0508/2016), 

– med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0000/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 

Kanada. 
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KORTFATTAD MOTIVERING 

Såsom det betonas i EU:s och Kanadas gemensamma förklaring av den 30 oktober 2016 och 

även framhålls i Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013, bygger EU:s 

förbindelser med Kanada på delade värderingar, vilket illustreras av ett historiskt sett 

mångårigt omfattande politiskt och ekonomiskt samarbete. Detta samarbete går formellt sett 

tillbaka till 1976, då EU undertecknade ett ramavtal med Kanada – det allra första med ett 

OECD-land.  

Kanada och EU delar ett starkt engagemang för demokrati, grundläggande rättigheter, skydd 

av mänskliga rättigheter, en liberal och öppen handel och multilateralism. Kanada har varit en 

strategisk partner till EU sedan 1996 och är en viktig bundsförvant på den internationella 

arenan. Kanada och EU har bedrivit ett nära samarbete kring globala utmaningar såsom 

klimatförändringar, mänskliga rättigheter, energitrygghet, konfliktlösning, 

terrorismbekämpning och påtvingad migration. Kanada bidrar regelbundet till EU:s civila och 

militära GSFP-uppdrag och är en viktig allierad i Nato. 

Kanada har sedan början av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken varit en av de 

viktigaste bidragsgivarna. Sedan 2003 har denna partner anslagit finansiella och/eller 

mänskliga resurser till 10 av 34 GSFP-uppdrag/GSFP-insatser i 8 länder och i 3 regioner. 

Kanada tjänstgör för närvarande i EUAM Ukraina, Eupol Copps och EUTM Mali. Detta stöd 

till EU:s insatser för fred och stabilitet uppskattas mycket, särskilt i den nuvarande kontexten 

med tanke på hoten mot multilateralismen. 

Detta strategiska partnerskapsavtal har till syfte att stärka detta bilaterala samarbete på 

områden som utrikes- och säkerhetspolitik, terrorismbekämpning, kamp mot organiserad 

brottslighet, hållbar utveckling, forskning och kultur. Avtalet kommer, tillsammans med Ceta, 

att göra det möjligt för förbindelserna mellan EU och Kanada att bli ännu starkare, främja ett 

närmare samarbete och öka de mellanmänskliga kontakterna, vilket kommer att gagna folket 

på båda sidor om Atlanten. 

Detta avtal lägger även grunden till politisk dialog och samrådsmekanismer, såsom en 

gemensam ministerkommitté och en gemensam samarbetskommitté, något som är mycket 

välkommet. Som en konsoliderad parlamentarisk demokrati bör Kanada tillsammans med EU, 

med sina demokratiska värderingar, säkerställa att politisk dialog som syftar till att ta itu med 

frågor av gemensamt intresse inte begränsas till samarbete på verkställande nivå, utan berikas 

med parlamentariskt samarbete mellan de två parterna. 

Med tanke på att ett framgångsrikt ingående av detta strategiska partnerskapsavtal skulle 

medföra strategiska, politiska och ekonomiska fördelar och positivt påverka multilateralism, 

internationell fred och säkerhet, ekonomisk och hållbar utveckling, rättvisa, frihet och 

säkerhet anser föredraganden att utskottet för utrikesfrågor bör rekommendera att avtalet 

godkänns. 

 


