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Předmět: Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými 
státy (státy AKT) stále probíhají a očekává se, že budou trvat déle, než se původně předpokládalo. 
Evropský parlament jasně vyjádřil svůj postoj k budoucí dohodě v říjnu 2016 a znovu v červnu 2018. 
Není však jasné, do jaké míry byla usnesení Parlamentu v procesu jednání zohledněna.

1. Jak byly při jednáních zohledněny postoje, které Parlament vyjádřil ve svých usneseních?

2. Jak hodlá Komise posílit parlamentní rozměr budoucího partnerství na úrovni států AKT, což je 
zásadní požadavek Evropského parlamentu?

3. Jakým způsobem hodlá Komise posílit poradní a kontrolní úlohu budoucího Smíšeného 
parlamentního shromáždění?

4. Jak hodlá Komise zefektivnit politický dialog, zlepšit monitorování situace v oblasti lidských práv 
a zajistit, aby toto monitorování bylo inkluzivnější a participativnější?

5. Jak má Komise v úmyslu vytvořit skutečné partnerství založené na více aktérech, které by 
posílilo úlohu občanské společnosti, zejména při politickém dialogu?

6. Jak hodlá Komise posílit ustanovení týkající se boje proti diskriminaci na základě sexuální 
orientace nebo genderové identity a zajistit, aby se partneři ze zemí AKT plně zasazovali o 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a o úplné provedení akčního programu Mezinárodní 
konference o populaci a rozvoji?

7. Jak má Komise v úmyslu při jednání zohlednit priority států AKT v oblasti migrace a obavy 
ohledně dohody o hospodářském partnerství?

8. Jaké právní základy budou platit během přechodného období od vypršení stávající dohody do 
vstupu nové dohody v platnost?

9. Jaká budou zavedena opatření a mechanismy k zajištění toho, aby budoucí dohoda skutečně 
přispívala k plnění cílů udržitelného rozvoje? Jak plánuje Komise vytvořit mechanismus 
vzájemného hodnocení pro monitorování pokroku a nedostatků při plnění cílů udržitelného 
rozvoje, jak požadoval Evropský parlament?

Předložení: 13/11/2019

Platná do: 14/02/2020


