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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000036/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Tomas Tobé
w imieniu Komisji Rozwoju

Przedmiot: Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw 
AKP

Negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a grupą państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) są nadal w toku i prawdopodobnie potrwają dłużej, niż początkowo 
planowano. Parlament Europejski zajął wyraźne stanowisko w sprawie przyszłej umowy w 
październiku 2016 r. i ponownie w czerwcu 2018 r. Nie jest jednak jasne, jak uwzględniono rezolucje 
Parlamentu Europejskiego w procesie negocjacji.

1. Jak uwzględniono w negocjacjach stanowiska wyrażone przez Parlament w rezolucjach?

2. Jak Komisja zamierza wzmocnić wymiar parlamentarny przyszłego partnerstwa na szczeblu 
AKP, co jest głównym postulatem Parlamentu Europejskiego?

3. Jak Komisja zamierza zwiększyć rolę konsultacyjną i kontrolną przyszłego Wspólnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego?

4. W jaki sposób Komisja zamierza zwiększyć skuteczność dialogu politycznego, usprawnić 
monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka oraz dopilnować, by działania monitorujące 
miały bardziej integracyjny charakter i opierały się na zasadzie uczestnictwa?

5. Jak Komisja zamierza stworzyć rzeczywiste partnerstwo wielopodmiotowe, które wzmocniłoby 
rolę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w ramach dialogu politycznego?

6. Jak Komisja planuje zaostrzyć przepisy mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz zagwarantować, że partnerzy z AKP będą w 
pełni zaangażowani w działania na rzecz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej 
dziedzinie, a także w pełne wdrożenie programu działania Międzynarodowej Konferencji na 
temat Ludności i Rozwoju?

7. W jaki sposób Komisja zamierza przemyśleć w trakcie negocjacji priorytety AKP w zakresie 
migracji oraz obawy dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym?

8. Jakie podstawy prawne będą obowiązywały w okresie przejściowym między wygaśnięciem 
obecnej umowy a wejściem w życie nowej?

9. Jakie środki i mechanizmy zostaną wprowadzone w celu dopilnowania, aby przyszła umowa 
skutecznie przyczyniała się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju? Jak Komisja zamierza 
opracować mechanizm wzajemnej oceny w celu monitorowania postępów i braków we 
wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, o co apelował Parlament Europejski?
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