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Fråga för muntligt besvarande  O-000036/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tomas Tobé
för utskottet för utveckling

Angående: De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-
länderna

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av stater i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) pågår fortfarande och väntas ta längre tid än 
ursprungligen planerat. Europaparlamentet uttryckte tydligt sin ståndpunkt om det framtida avtalet i 
oktober 2016 och på nytt i juni 2018. Det är dock oklart hur parlamentets resolutioner har beaktats i 
förhandlingsprocessen.

1. Hur har ståndpunkterna i Europaparlamentets resolutioner beaktats i förhandlingarna?

2. Hur tänker kommissionen stärka den parlamentariska dimensionen i det framtida partnerskapet 
på AVS-nivå, något som är ett av Europaparlamentets viktigaste krav?

3. Hur tänker kommissionen förbättra den framtida gemensamma parlamentariska församlingens 
rådgivande roll och granskningsroll?

4. Hur har kommissionen för avsikt att effektivisera den politiska dialogen, förbättra övervakningen 
av situationen för de mänskliga rättigheterna och göra övervakningen mer inkluderande och 
deltagarorienterad?

5. Hur tänker kommissionen bygga upp ett verkligt partnerskap med flera aktörer som skulle ge det 
civila samhället en starkare roll, särskilt i den politiska dialogen?

6. Hur planerar kommissionen att stärka bestämmelserna för att bekämpa diskriminering på 
grundval av sexuell läggning eller könsidentitet och se till att AVS-partnerna till fullo engagerar 
sig för sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter och för ett 
fullständigt genomförande av handlingsprogrammet från den internationella konferensen om 
befolkning och utveckling?

7. På vilket sätt avser kommissionen att i förhandlingarna beakta AVS-ländernas prioriteringar i 
fråga om migration och deras oro över avtalet om ekonomiskt partnerskap?

8. Vilka rättsliga grunder kommer att tillämpas under övergångsperioden mellan det att det 
nuvarande avtalet löper ut och det nya avtalet träder i kraft?

9. Vilka åtgärder och mekanismer kommer att införas för att säkerställa att det framtida avtalet på 
ett effektivt sätt bidrar till genomförandet av målen för hållbar utveckling? Hur avser 
kommissionen att utveckla mekanismen för inbördes granskning för övervakning av framsteg och 
brister i genomförandet av målen för hållbar utveckling, i enlighet med Europaparlamentets krav?
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