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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā pašreizējās sarunas starp ES un Kanādu par stratēģiskās partnerības nolīgumu, 

– ņemot vērā 2006. gada 14. februāra rezolūciju par cilvēktiesību un demokrātijas klauzulu 

Eiropas Savienības nolīgumos1, 

– ņemot vērā nesenās rezolūcijas par attiecībām ar Kanādu, jo īpaši 2010. gada 5. maija 

rezolūciju par ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmi2, 2011. gada 8. jūnija rezolūciju 

par ES un Kanādas tirdzniecības attiecībām3 un 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par ES 

lomu plašākas transatlantiskās partnerības veidošanā4, 

– ņemot vērā 1976. gada pamatnolīgumu par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp 

Eiropas Ekonomikas kopienu un Kanādu5, 

– ņemot vērā 1990. gada deklarāciju par EK un Kanādas transatlantiskajām attiecībām, 

– ņemot vērā 1996. gada kopīgo politisko deklarāciju un kopīgo rīcības plānu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES un Kanādas attiecībām (COM(2003)0266), 

– ņemot vērā 2004. gada ES un Kanādas partnerības programmu, 

– ņemot vērā 2011. gada ziņojumu ES un Kanādas Apvienotajai sadarbības komitejai, 

– ņemot vērā ES un Kanādas 2013. gada aprīļa parlamentu sanāksmes rezultātus, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 90. panta 4. punktu un Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0407/2013), 

A. tā kā ES un Kanādas attiecības ir senas un stipras un to pamatā ir kopīgas intereses un 

vērtības; tā kā kopīgajām demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzības vērtībām būtu jāveido 

jebkura tāda abu pušu starpā noslēgta nolīguma pamats, kura nolūks ir nodrošināt satvaru šo 
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pušu attiecībām; 

B. tā kā ES un Kanāda jau ilgu laiku ir izvērsti sadarbojušās politikas un ekonomikas jomā, 

sadarbībai oficiāli aizsākoties 1976. gadā, kad ES parakstīja pamatnolīgumu ar Kanādu, 

kurš bija pirmais nolīgums ar ESAO valsti; tā kā šis nolīgums ilgu laiku veidoja pienācīgu 

pamatu attiecību paplašināšanai, politiskās saiknes stiprināšanai un turpmākai sadarbībai; 

C. tā kā Kanāda ir nostiprinātas parlamentārās demokrātijas valsts; tā kā Kanādai un ES ir 

līdzīgas demokrātiskās vērtības un principi; 

D. tā kā stratēģiskās partnerības nolīgums, par ko šobrīd notiek sarunas, atjauninātu attiecības 

starp ES un Kanādu un dotu tām jaunu impulsu, kā arī ievērojami sekmētu politisko, 

ekonomisko un kultūras attiecību paplašināšanu un sadarbības uzlabošanu daudzās jomās; tā 

kā ar to kodificē ES un Kanādas statusu kā stratēģiskajām partnerēm; 

E. tā kā stratēģiskās partnerības nolīgums ne vien uzlabotu attiecību institucionālo struktūru, 

bet līdz ar visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu arī sniegtu Eiropas un 

Kanādas iedzīvotājiem reālus ieguvumus un iespējas, ja visas ieinteresētās personas tiktu 

iesaistītas procesā; tā kā ir paredzams, ka tirgu atvēršana un regulatīva sadarbība sniegs 

svarīgus ekonomiskus ieguvumus un pozitīvi ietekmēs nodarbinātību gan Kanādā, gan ES, 

un, ņemot vērā transatlantiskās partnerības paplašināšanu un pastāvošo NAFTA satvaru, tās 

rezultātā varētu izveidot transatlantisku tirgu, no kā iegūtu visi iesaistītie dalībnieki, ar 

nosacījumu, ka pašreizējie sociālie un vides standarti netiktu pazemināti; 

F. tā kā no ES un Kanādas pastiprinātām attiecībām visām ES un Kanādas iedzīvotāju grupām 

būtu vienlīdzīgi jāgūst labums un iespējas atbilstīgi viņu dzīves apstākļiem un prasībām; tā 

kā būtu jāatzīst ES un Kanādas dažādie ekonomikas un ražošanas apstākļi un tā kā ir 

jāgarantē ilgtspējīga un atbildīga resursu izmantošana; 

G. tā kā 2013. gada 18. oktobrī Komisijas priekšsēdētājs un Kanādas premjerministrs panāca 

politisku vienošanos par visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma galvenajiem 

elementiem, kamēr sarunas par stratēģiskās partnerības nolīgumu turpinās; tā kā 

visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums un stratēģiskās partnerības nolīgums 

saistībā ar ES un Kanādas attiecību stiprināšanu viens otru savstarpēji papildina; 

H. tā kā līdztekus sarunām par stratēģiskās partnerības nolīgumu notiek sarunas par ES un 

Kanādas PDR nolīgumu, ar kuru būtu jānostiprina attiecības arī terorisma apkarošanas jomā 

un jānodrošina pienācīga aizsardzība pret nesamērīgu profilēšanas praksi, kam pamatā ir ES 

pasažieru datu uzkrāšana;  

I. tā kā Kanāda 2011. gadā oficiāli izstājās no Kioto protokola; tā kā ES ir atkārtoti aicinājusi 

Kanādu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar savām starptautiskajām 

saistībām; 

J. tā kā būtu steidzami jāatrisina jautājums par pilnīga bezvīzu režīma ieviešanu, nodrošinot, 

lai visu ES dalībvalstu — tostarp Rumānijas un Bulgārijas — iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem būtu vienlīdzīgas iespējas sadarboties ar Kanādas partneriem; 

K. tā kā ES un Kanādas stratēģiskā partnerība būtu pienācīgi jāatspoguļo starptautiskos 

forumos un organizācijās; tā kā šajā sakarībā ir jāizsaka nožēla par Kanādas atbalstīto 

Arktikas Padomes lēmumu attiecībā uz ES novērotājas statusu; tā kā ES ir apņēmusies 



sadarboties ar Kanādas iestādēm, lai rastu risinājumu šim jautājumam, 

1. nosūta Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam šādus ieteikumus: 

 a) veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ātri noslēgtu nolīgumu; 

 b) uzstāt, ka visos ES nolīgumos ar trešām valstīm būtu jāiekļauj abpusējas nosacījumu 

izpildes un politiskas klauzulas par cilvēktiesībām un demokrātiju, tā kopīgi atkārtoti 

apstiprinot apņemšanos ievērot šīs vērtības un neatkarīgi no cilvēktiesību aizsardzības 

stāvokļa šajās valstīs; pieņemt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena puse 

nevar ļaunprātīgi izmantot atcelšanas mehānismu; 

 c) uzstāt, ka šādam nosacījumu izpildes principam vajadzētu būt daļai no stratēģiskās 

partnerības nolīguma ar Kanādu, lai nodrošinātu konsekventu ES pieeju šajā 

jautājumā; 

 d) mudināt, ja iespējams, visas iesaistītās puses pēc iespējas drīzāk parafēt un parakstīt 

stratēģiskās partnerības nolīgumu un visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības 

nolīgumu un uzsvērt, ka tie viens otru papildina; 

 e) nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrība un galvenās ieinteresētās personas būtu pilnībā 

iesaistītas procesā, informētas par šo procesu un lai ar tām šajā sakarībā apspriestos; 

 f) nodrošināt, lai nolīgumā būtu iekļauta stingra apņemšanās parlamentiem sadarboties, 

tādējādi atzīstot Eiropas Parlamenta un Kanādas parlamenta nozīmīgo lomu ES un 

Kanādas attiecībās, kas it īpaši tiek īstenota ar sen izveidoto parlamentu sadarbības 

delegāciju; 

 g) sniegt Parlamentam periodiskus ziņojumus par šā nolīguma īstenošanu, kuriem 

vajadzētu dot pārskatu par veiktajiem pasākumiem un gūtajiem rezultātiem attiecībā uz 

nolīguma dažādajām jomām, balstoties uz objektīviem rādītājiem; 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, 

Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī dalībvalstīm un Kanādas valdībai un 

parlamentam. 

 


