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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000035/2019
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Betreft: De lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de 
EU en de ACS-Groep van Staten

De onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan lopen nog en zullen naar 
verwachting meer tijd vergen dan aanvankelijk gedacht. In oktober 2016 en in juni 2018 heeft het 
Europees Parlement duidelijk te kennen gegeven wat zijn standpunt is ten aanzien van de 
toekomstige overeenkomst. Het is echter onduidelijk in hoeverre de resoluties van het Europees 
Parlement tijdens de onderhandelingsprocedure in aanmerking worden genomen.

1. Hoe denkt de Raad de parlementaire dimensie van het toekomstige partnerschap op ACS-
niveau te versterken, hetgeen een harde eis is van het Parlement?

2. Hoe is de Raad van plan de adviserende en toezichthoudende rol van de toekomstige Paritaire 
Parlementaire Vergadering te versterken?

3. Op welke manier denkt de Raad de politieke dialoog effectiever te maken, het toezicht op de 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en het toezicht inclusiever en participatiever te maken?

4. Hoe is de Raad van plan een daadwerkelijk partnerschap op te bouwen tussen de verschillende 
partijen dat de rol van het maatschappelijk middelveld versterkt, met name in de politieke 
dialoog?

5. Op welke manier zal de Raad nadenken over de prioriteiten inzake migratie van de ACS-landen, 
alsook hun bezorgdheden over de economische partnerschapsovereenkomst?

6. Hoe denkt de Raad de bepalingen ter bestrijding van discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit te versterken en ervoor te zorgen dat de ACS- en EU-partners zich 
ten volle inzetten voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en voor de volledige 
tenuitvoerlegging van het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling (ICPD)?
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