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Anden ændring af Cotonouaftalen af 23. juni 2000 *** 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2013 om udkast til Rådets 

afgørelse om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen 

mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og 

Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, 

undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. 

juni 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE)) 

 

(Godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16894/2011), 

- der henviser til aftale om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den 

ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den 

anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 

23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (09565/2010)1, 

- der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har fremsendt, jf. artikel 217 

og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (C7-0469/2011), 

- der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7, 

- der henviser til henstilling fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 

International Handel (A7-0110/2013), 

1. godkender indgåelsen af aftalen; 

2. udtrykker sine stærkeste forbehold over for dele af aftalen, som ikke afspejler Europa-

Parlamentets holdning og Unionens værdier; 

3. opfordrer alle parter til at revidere de utilfredsstillende dele i overensstemmelse hermed 

under en tredje revision af aftalen, herunder eksplicit indførelse af forbud mod 

forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i artikel 8, stk. 4; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til regeringerne og parlamenterne i 

gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet. 

                                                 
1  EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3. 


