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EK - Centrālās Āfrikas ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. marta rezolūcija par Ekonomisko partnerattiecību 

pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 

Centrālo Āfriku, no otras puses 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā 2003. gada 25. septembra rezolūciju par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 

(PTO) 5. Ministru konferenci Kankūnā1, 2005. gada 12. maija rezolūciju par Dohas sarunu 

kārtas izvērtējumu pēc PTO Vispārējās padomes 2004. gada 1. augusta lēmuma2, 

2005. gada 1. decembra rezolūciju par gatavošanos sestajai Pasaules Tirdzniecības 

organizācijas Ministru konferencei Honkongā3, 2006. gada 23. marta rezolūciju par 

ekonomikas partnerattiecību nolīgumu (EPN) ietekmi uz attīstību4, 2006. gada 4. aprīļa 

rezolūciju par Dohas sarunu kārtas izvērtējumu pēc PTO Ministru konferences Honkongā5, 

2006. gada 1. jūnija rezolūciju par tirdzniecību un nabadzību: tirdzniecības politiku izstrāde, 

lai nodrošinātu tirdzniecības maksimālu ieguldījumu nabadzības mazināšanā6, 2006. gada 

7. septembra rezolūciju par Dohas Attīstības programmas (DAP) sarunu apturēšanu7, 

2007. gada 23. maija rezolūciju par ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem8, 2007. gada 

12. decembra rezolūciju par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem9 un 2008. gada 

5. jūnija rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču 

sistēmas piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, 

un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 552/97, (EK) Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulas (EK) 

Nr. 964/2007 un (EK) Nr. 1100/200610, 

– ņemot vērā Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās 

dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālo Āfriku, no otras puses, 

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna 

valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras 

puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Kotonū nolīgums), 

– ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes (VLĀAP) 2006. gada aprīļa, 

2006. gada oktobra, 2007. gada maija, 2007. gada oktobra, 2007. gada novembra un 

2008. gada maija secinājumus, 

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 23. oktobra paziņojumu „Ekonomisko partnerattiecību 
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nolīgumi” (COM(2007)0635), 

– ņemot vērā Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT), jo īpaši tās 

XXIV pantu, 

– ņemot vērā ministru deklarācijas, kas pieņemtas PTO Ministru konferences ceturtajā sesijā 

2001. gada 14. novembrī Dohā un PTO Ministru konferences sestajā sesijā 2005. gada 

18. decembrī Honkongā, 

– ņemot vērā kopējo stratēģiju par atbalstu tirdzniecībai, ko Eiropas Savienības Padome 

pieņēma 2007. gada 15. oktobrī, 

– ņemot vērā darba grupas „Atbalsts tirdzniecībai” ziņojumu un ieteikumus, ko PTO 

Vispārējā padome pieņēma 2006. gada 10. oktobrī, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 

deklarāciju, kurā izvirzīti Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), kurus starptautiskā kopiena 

noteikusi par kritērijiem nabadzības izskaušanai, 

– ņemot vērā Kopienas saistības par oficiālo attīstības palīdzību (OAP), kuras minētas 

Monterejas vienošanās dokumentā, ko Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma 2002. gada 

22. martā starptautiskajā konferencē par attīstības finansēšanu, un kuras minētas arī 

2005. gada 8. jūlijā G–8 publicētajā Glenīglsas paziņojumā, Padomes un dalībvalstu valdību 

pārstāvju secinājumos, kas pieņemti EPN padomes sanāksmē 2008. gada 27. maijā 

Adisabebā, un Dohas konferences deklarācijā, ko Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma 

2008. gada 2. decembrī Otrajā starptautiskajā konferencē par attīstības finansēšanu, 

– ņemot vērā Akras rīcības programmu, ko 2008. gada 4. septembrī pieņēma valstis, kuras 

piedalās Trešajā augsta līmeņa forumā par palīdzības efektivitāti, 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu saistībā ar 103. panta 2. punktu, 

A. tā kā līdz 2007. gada beigām nebija iespējams panākt reģionālu nolīgumu ar visām 

Centrālās Āfrikas valstīm, Eiropas Savienība un Kamerūna 2007. gada 17. decembrī 

parafēja ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu; tā kā šis līgums tika parakstīts 

2009. gada 15. janvārī Jaundē; 

B. tā kā šā nolīguma, tāpat kā visu EPN, galvenajiem mērķiem jābūt ilgtspējīgai ekonomikas 

un sociālajai attīstībai un nabadzības izskaušanai, kā arī reģionālās integrācijas atbalstīšanai 

un ĀKK valstu tautsaimniecību labākai iekļaušanai pasaules ekonomikā; 

C. tā kā Komisija vēl turpina sarunas par paralēlu nolīgumu ar visām Centrālās Āfrikas 

valstīm; 

D. tā kā būtu jāņem vērā astoņu Centrālās Āfrikas valstu ekonomiskā un sociālā dažādība — 

no tām sešas ir valstis tikai ar sauszemes robežām un piecas ir vismazāk attīstītās valstis, 

kas gūst labumu no brīvas piekļuves Eiropas tirgum saskaņā ar režīmu “Viss, izņemot 

ieročus”; 

E. tā kā, dodot Eiropas valstīm iespēju brīvi eksportēt preces uz šīm valstīm, vienlaikus ir 

jāsniedz attīstības palīdzība un būtiska tehniskā palīdzība; 



F. tā kā Komisija un ES dalībvalstis 2007. gada oktobrī ir apņēmušās no katras puses ik gadu 

sniegt papildu EUR 1 000 miljonu (1 miljardu) saskaņā ar iniciatīvu par atbalstu 

tirdzniecībai, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm uzlabot to tirdzniecības spējas neatkarīgi no 

tā, vai tās ir vai nav parakstījušas EPN, un tā kā Centrālās Āfrikas reģionam tāpēc būtu 

jāsaņem pamatota un taisnīga daļa no šīs summas; 

G. tā kā līdz šim ES un Kamerūnas tautsaimniecību konkurence ir ierobežota, jo ES pārsvarā 

eksportē preces, kuras Kamerūna neražo, bet kuras tai ir vajadzīgas vai nu tiešam patēriņam, 

vai vietējās rūpniecības izejvielām; tā kā tas neattiecas uz lauksaimniecības produktu 

tirdzniecību —šajā jomā ES eksporta subsīdijas ir nopietns šķērslis ĀKK valstu ražotājiem 

lauksaimniecības, lopkopības un piensaimniecības nozarēs, kurš traucē un bieži sagrauj gan 

vietējo, gan reģionālo tirgu —, un tāpēc ES bez kavēšanās būtu pakāpeniski jāatsakās no 

visām eksporta subsīdijām; tā kā iespējamajam eksporta pieaugumam no ES uz Kamerūnu 

pēc ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīguma (EPPN) noslēgšanas nevajadzētu 

ierobežot vietējo ražošanu un jaunās rūpniecības nozares, jo ar EPN būtu jāveicina ĀKK 

tautsaimniecību diversifikācija; 

1.  uzsver, ka šādus nolīgumus nevar uzskatīt par apmierinošiem, ja ar tiem nenodrošina šādu 

mērķu sasniegšanu: piedāvāt ĀKK valstīm atbalstu ilgtspējīgai attīstībai; veicināt to 

līdzdalību pasaules mēroga tirdzniecībā; stiprināt reģionalizācijas procesu; aktivizēt Eiropas 

Savienības un ĀKK valstu tirdzniecību un veicināt ĀKK valstu ekonomikas diversifikāciju; 

 

2. īpaši uzsver šo nolīgumu sākotnējos mērķus, proti, attīstība, nabadzības samazināšana un 

ieguldījums TAM īstenošanā; 

 

3. uzskata, ka šo mērķu sasniegšanai būs vajadzīga mērķtiecīga ĀKK valstu aizsardzība pret 

atsevišķām iespējamām negatīvām sekām, kas radīsies, īstenojot EPN, un būs jāsniedz 

atbalsts, lai palīdzētu šīm valstīm reāli gūt labumu no tirdzniecības preferencēm, un 

jāveicina to ekonomikas un sociālā attīstība; aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt lielāku 

un atbilstīgu palīdzību, lai atvieglotu ekonomikas pārejas periodu pēc EPPN parafēšanas; 

 

4. mudina iesaistītās puses pabeigt sarunas, kā plānots, 2009. gada laikā; mudina puses veikt 

visus iespējamos pasākumus, lai vispārēja ĀKK valstu un Eiropas Savienības ekonomisko 

partnerattiecību nolīguma galīgo versiju izstrādātu, kā plānots, līdz 2009. gada beigām; 

5. atzīst, ka PTO noteikumos bija paredzēts noslēgt nolīgumu līdz 2007. gada 31. decembrim; 

tomēr atzīmē, ka Komisija pieprasīja noslēgt pilnus EPN pirms šā datuma, kaut gan 

nolīguma attiecināšana tikai uz precēm būtu ļāvusi izpildīt Eiropas Kopienas saistības 

Pasaules Tirdzniecības organizācijā; 

 

6. uzskata, ka prasītais tirdzniecības liberalizācijas līmenis 80 % apjomā 15 gadu laikā, ir 

GATT XXIV panta tāda interpretācija, kurā pietiekami netiek ņemts vērā tas, ka ES risina 

sarunas ar vienām no pasaules visnabadzīgākajām valstīm, kuras ir atšķirīgas attīstības 

līmeņa un jutīgo nozaru ziņā; 

 

7. atzīst priekšrocības, kādas rodas eksportētājiem EPPN parakstīšanas rezultātā, paplašinot 

eksporta iespējas uz Eiropas Savienību pēc Kotonū tirdzniecības režīma beigšanās 

2007. gada 31. decembrī un tādējādi izvairoties no zaudējumiem, kādi varēja rasties ĀKK 

eksportētājiem, ja tie būtu spiesti rīkoties saskaņā ar mazāk izdevīgām tirdzniecības 

sistēmām; 

 



8. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Savienība piedāvā ĀKK valstīm pieeju ES tirgum, lielāko daļu 

preču pilnībā atbrīvojot no nodokļiem un kvotām, lai atbalstītu tirdzniecības liberalizāciju 

starp ĀKK valstīm un Eiropas Savienību; 

 

9. norāda, ka gadījumā, ja šo nolīgumu apstiprinātu, būtu jāpieliek lielas pūles, kā arī būtu 

vajadzīgs nozīmīgs ES atbalsts un tehniskā palīdzība, lai Kamerūnas tautsaimniecībā 

panāktu vajadzīgo līmeni; 

 

10. uzskata, ka, kaut gan Kamerūnas lauksaimniecības produktiem ir preferenciālas piekļuves 

iespējas Eiropas tirgū, EPN nevar veicināt Kamerūnas lauksaimniecības ražošanas attīstību, 

ja ražošanas jaudas netiks nostiprinātas un modernizētas ar tehniskiem un finansiāliem 

ieguldījumiem; 

11. norāda, ka lielās atšķirības, kādas pastāv starp Eiropas Savienības un ĀKK valstu 

tautsaimniecību publisko izdevumu līmeņiem lauksaimniecības subsīdiju jomā, rada 

neizdevīgu stāvokli zemniekiem ĀKK valstīs, samazinot viņu konkurētspēju gan vietējā 

mērogā, gan ārvalstīs, jo viņu ražojumi ir dārgāki reālā izteiksmē; 

 

12. tādēļ atbalsta uz lauksaimniecības produktiem un atsevišķiem pārstrādātiem 

lauksaimniecības produktiem attiecinātos saskaņoto tarifu pozīciju izņēmumus, ņemot vērā, 

ka to pamatā ir galvenokārt nepieciešamība aizsargāt jaunās rūpniecības nozares un 

paaugstināta riska ražojumus šajās valstīs; 

13. uzskata – lai garantētu Kamerūnas un attiecīgā reģiona nodrošinātību ar pārtiku, ir jāīsteno 

vietējās lauksaimniecības ilgtermiņa atbalsta politika, ieskaitot tirdzniecības politikas 

instrumentus, kas sekmē tirgus regulāciju un ilgtspējīgas ģimenes lauksaimniecības 

aizsardzību, un šajā nozarē nedrīkst ierobežot valsts intervences apjomu; uzsver, ka sarunās 

šiem tematiem jāpievērš īpaša uzmanība, lai nodrošinātu tirdzniecības politikas un pārējo 

ES politikas jomu saskaņotību attiecībā uz neatkarību pārtikas apgādes jomā un tiesībām uz 

pārtiku; 

14. mudina puses, kas iesaistījušās sarunās par jebkādu pilnu EPN, pilnībā ņemt vērā dabas 

resursu pārredzamu apsaimniekošanu un izklāstīt paraugpraksi, kas nepieciešama, lai 

attiecīgās valstis varētu gūt maksimālu labumu no šiem resursiem; 

15. aicina Komisiju precizēt, kā ĀKK valstu reģionā faktiski ir sadalīti tie līdzekļi, kuru avots ir 

solītie prioritārie izdevumi palielinātajā tirdzniecības atbalsta budžetā; 

16. aicina laikus noteikt tirdzniecības atbalsta kapitāla apjomu un nodrošināt tā sniegšanu; 

uzsver, ka šiem finansējumiem jābūt papildresursiem un nevis tikai EAF finansējumam citā 

iesaiņojumā, ka tam jāatbilst Centrālāfrikas reģiona prioritātēm un ka tā izmaksāšanai jābūt 

savlaicīgai, paredzamai un saskaņā ar valsts un reģiona stratēģisko attīstības plānu izpildes 

grafikiem; iebilst pret jebkādiem mēģinājumiem saistīt Eiropas palīdzības saņemšanu ar 

EPN parakstīšanu un aicina Komisiju nodrošināt, lai piekļuve 10. EAF līdzekļiem netiktu 

saistīta ar nolīguma sarunu gaitu un rezultātiem; 

17. uzskata, ka ir jāievēro Eiropas finansējuma saistību un maksājumu grafiks, par ko panākta 

vienošanās nacionālajās un reģionālajās indikatīvajās programmās, jo šie līdzekļi ir 

nepieciešami, lai atbalstītu ĀKK valstis liberalizācijas procesā; 

 

18. atgādina, ka Eiropas Parlaments vairākkārt ir prasījis Eiropas Savienības budžetā iekļaut 

Eiropas Attīstības fondu (EAF); nosoda to, ka EAF tiek izmantots kā primārais avots EPN 



Reģionālā fonda finansēšanai, kaut gan būtu jāsagaida papildu finansējums; uzsver, ka 

saskaņā ar Kamerūnas nacionālo indikatīvo programmu un Reģionālo indikatīvo 

programmu piešķirtās summas ir nepietiekamas, lai varētu līdz vajadzīgajam līmenim 

attīstīt Kamerūnas ekonomiku, kā to paredzētu EPN parakstīšana; 

 

19. uzsver, ka Eiropas finansējumam jāpalīdz gan attīstīt ĀKK valstu tautsaimniecības līdz 

vajadzīgajam līmenim, gan kompensēt muitas ienākumu zaudējumus; aicina Komisiju 

iespējami agrāk paziņot, kādas aprēķinu metodes tā izmantos, lai noteiktu EPN tīro fiskālo 

ietekmi; 

20. uzstāj, ka saskaņā ar principiem, kas noteikti Parīzes deklarācijā par atbalsta efektivitāti, 

atbalstam jābūt atkarīgam arī no pieprasījuma, un tāpēc aicina ĀKK valstis darīt zināmu, 

kāds papildfinansējums ir vajadzīgs saistībā ar EPN, jo īpaši attiecībā uz tiesisko 

regulējumu, drošības pasākumiem, tirdzniecības veicināšanu, palīdzību starptautisko 

sanitāro, fitosanitāro un intelektuālā īpašuma standartu izpildīšanā un attiecībā uz EPN 

uzraudzības mehānisma izveidošanu; 

21. mudina attiecīgās valstis nodrošināt skaidru un pārredzamu informāciju par savu 

ekonomisko un politisko situāciju un attīstību, lai uzlabotu sadarbību ar Komisiju; 

22. uzsver iekšējās reģionālās tirdzniecības nozīmi un nepieciešamību paplašināt reģionālās 

tirdzniecības saites, lai nodrošinātu reģionā ilgtspējīgu izaugsmi; uzsver, ka svarīga dažādu 

reģionālo struktūrvienību sadarbība un kongruence; 

23. mudina vēl vairāk samazināt tirdzniecībai starp attīstības valstīm un reģionālajām grupām 

piemērojamos tarifus, kas patlaban veido 15 līdz 25 % no tirdzniecības vērtības, lai vēl 

vairāk veicinātu dienvidu-dienvidu tirdzniecību, ekonomisko izaugsmi un reģionālo 

integrāciju; 

24. uzsver, ka gaidāmais EPN ar Centrālās Āfrikas valstīm nekādā ziņā nedrīkst apdraudēt 

kohēziju un vājināt šo valstu reģionālo integrāciju; 

25. aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai atsāktu sarunas par DAP un nodrošinātu, ka 

tirdzniecības liberalizācijas nolīgumi arī turpmāk veicina nabadzīgo valstu attīstību; 

26. ir pārliecināts, ka pilniem EPN ir jāpapildina DAP nolīgums, nevis jāpiedāvā alternatīva 

ĀKK valstīm; 

27. uzskata, ka neskaidrība par Dohas sarunu rezultātiem un par to, kā Pasaules Tirdzniecības 

organizācijā tiks izšķirts tā sauktais banānu strīds, liek Eiropas Savienībai būt īpaši 

uzmanīgai un veikt prioritāru pasākumu, lai nodrošinātu banānu audzēšanas nozares nākotni 

Kamerūnā un Centrālās Āfrikas reģionā; 

 

28. atzinīgi vērtē nolīgumā paredzētos drošības pasākumus, taču uzsver, ka mehānismi, kādi 

noteikti to pieņemšanai, ir sarežģīti un tas varētu samazināt iespējas tos īstenot; aicina abas 

puses izvairīties no šo pasākumu nevajadzīgas ļaunprātīgas izmantošanas; aicina Komisiju 

turpmākajās sarunās, kuru mērķis ir noslēgt pilnu EPN, piekrist, ka tiek pārskatīti pagaidu 

EPN iekļautie aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu to atbilstošu, pārredzamu un ātru 

izmantošanu, ja ir izpildīti kritēriji to piemērošanai; 

29. uzsver, ka valstu parlamentiem, Eiropas Parlamentam un pilsoniskajai sabiedrībai pēc EPN 

īstenošanas jānovērtē šo nolīgumu vispārējā ietekme; aicina noteikt iespēju pārskatīt 



liberalizācijas grafiku, ja vajadzīgs; 

 

30. aicina atbalstīt tādu produktu ražošanu un eksportu, kam ir augstāka pievienotā vērtība, jo 

īpaši vienkāršojot un padarot elastīgākus izcelsmes noteikumus, kuros jāņem vērā EU un 

ĀKK valstu rūpnieciskās attīstības atšķirības, kā arī atšķirības starp ĀKK valstīm; 

 

31. atzinīgi vērtē to, ka EPPN nosaka pārejas periodus maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU), lai tie varētu pielāgoties nolīguma radītajām pārmaiņām, un mudina attiecīgo valstu 

iestādes turpināt atbalstīt MVU intereses sarunās par pilnu EPN; 

 

32. aicina Eiropas Savienību sniegt lielāku un atbilstošu palīdzību gan iestādēm ĀKK valstīs, 

gan privātajam sektoram, lai atvieglotu ekonomikas pārejas periodu pēc EPPN 

parakstīšanas; 

33. uzsver, ka reģionālajā EPN nedrīkst vienkārši transponēt ar Kamerūnu noslēgtā pagaidu 

nolīguma noteikumus; norāda, ka Kamerūna nav raksturīga reģiona astoņu valstu dažādības 

pārstāve — tām ir citas prioritātes un vajadzības attiecībā uz liberalizācijas grafikiem, 

pārejas periodiem un paaugstināta riska ražojumiem; aicina izstrādāt pietiekami elastīgu 

reģionālo EPN, lai ņemtu vērā šīs īpatnības; 

34. uzskata, ka spēkā esošais Centrālās Āfrikas reģiona piedāvājums par tirdzniecības 

liberalizāciju 71 % apjomā 20 gadu laikposmam ar 5 gadu sagatavošanās periodu ir pretrunā 

PTO noteikumiem, kas paredz liberalizāciju 80% apjomā 15 gadu laikposmā; 

35. iesaka elastīgu, asimetrisku un pragmatisku pieeju notiekošajās sarunās par pilnu EPN; šajā 

sakarībā aicina Komisiju jo īpaši ņemt vērā Centrālās Āfrikas reģiona lūgumu par attīstības 

aspektiem nolīgumā; šajā ziņā atzinīgi vērtē VLĀAP 2008. gada maija secinājumus; 

36. aicina Komisiju bez iepriekšējiem nosacījumiem un elastīgi atsaukties uz ĀKK valstu 

aicinājumiem pārskatīt EPPN satura jautājumus, tostarp definīciju „visa tirdzniecība”, 

vislielākās labvēlības režīma klauzulu, ar eksporta nodokļu atcelšanu saistītos pienākumus, 

pārtraukšanas klauzulu, kā arī divpusējos un īpašos aizsardzības pasākumus; 

37. aicina Komisiju gadījumā, ja Centrālās Āfrikas valstis, kas nav vismazāk attīstītās valstis, 

nevēlētos parakstīt EPN, izskatīt visas alternatīvās iespējas, lai nodrošinātu šīm valstīm 

jaunu tirdzniecības sistēmu, kas atbilst PTO noteikumiem; 

38. atgādina, ka EPN ir jāatbilst PTO noteikumiem, kuros netiek prasīts vai aizliegts uzņemties 

pakalpojumu vai tā saukto Singapūras jautājumu liberalizācijas saistības; 

 

39. aicina Komisiju ekonomisko partnerattiecību nolīgumos neiekļaut noteikumus par 

intelektuālo īpašumu, kas apgrūtinātu nepieciešamāko zāļu pieejamību; aicina Eiropas 

Savienību izmantot EPN sistēmu, lai palīdzētu ĀKK valstīm īstenot elastības iespējas, kas 

paredzētas Dohas deklarācijā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem un 

sabiedrības veselību; 

 

40. uzsver, ka ekonomisko partnerattiecību nolīgumos jāiekļauj labāk izstrādātas nodaļas par 

attīstību TAM īstenošanai, kā arī galveno sociālo tiesību un cilvēktiesību veicināšanai un 

stiprināšanai; 

 

41. uzsver, ka jebkuram pilnam EPN ir arī jāietver noteikumi par labu pārvaldību, pārredzamību 



politiskajos amatos un cilvēktiesībām; 

42. uzsver, ka Parlaments ir regulāri jāinformē un aktīvi jāiesaista EPN sarunu procesā; šajā 

sakarībā norāda, ka Parlamentam ir uzraudzības un agrīnās brīdināšanas misija, kā arī to, ka 

deputāti ir gatavi sākt plašāku dialogu starp Eiropas iestādēm un ĀKK valstu un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjiem; 

43. iesaka Parlamenta darba kalendārā, saglabājot zināmu elastību, ņemt vērā ĀKK valstu 

parlamentu nostājas par EPN sarunu rezultātiem un tikai tad dot savu piekrišanu; 

44. prasa izveidot atbilstošus un pārredzamus uzraudzības mehānismus ar skaidri noteiktu lomu 

un iedarbību, lai novērtētu EPN ietekmi, palielinātu ĀKK valstu līdzdalību un vairāk 

apspriestos ar ieinteresētajām pusēm; 

45. īpaši uzsver ĀKK valstu parlamentu un nevalstisko organizāciju izšķirošo lomu EPN 

uzraudzībā un pārvaldībā un aicina Komisiju garantēt to līdzdalību notiekošajās sarunu 

procedūrās; uzskata, ka tāpēc ir vajadzīgs skaidrs turpmāko sarunu plāns, par kuru 

jāvienojas ĀKK valstīm un Eiropas Savienībai un kura pamatā jābūt līdzdalības principam; 

46. uzskata, ka ir svarīgi, lai EPN īstenošanas gaitā tiktu izveidota atbilstoša uzraudzības 

sistēma, kuru koordinētu Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Attīstības komitejas 

locekļu veidota attiecīga parlamentārā komiteja, nodrošinot pienācīgu līdzsvaru starp 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vadošās lomas saglabāšanu un tirdzniecības un 

attīstības politikas virzienu vispārēju saskaņošanu; uzskata, ka šai parlamentārajai komitejai 

vajadzētu darboties elastīgi un sadarboties ar ĀKK un ES Apvienoto parlamentāro 

asambleju; uzskata, ka šādai uzraudzībai jāsākas pēc katra pagaidu EPN pieņemšanas; 

47. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu un ĀKK valstu 

valdībām un parlamentiem, ĀKK un ES Padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai 

parlamentārajai asamblejai. 


