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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15467/2016), 

– so zreteľom na návrh Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi 

na jednej strane a Austráliou na strane druhej (09776/2016), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

207 a článkom 212 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 

druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0327/2017), 

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva prijatú Valným 

zhromaždením 13. septembra 2007, 

– so zreteľom na rámec partnerstva medzi EÚ a Austráliou podpísaný v októbri 2008, 

ktorý bude nahradený rámcovou dohodou, 

– so zreteľom na Spoločné vyhlásenie o vzťahoch medzi Európskou úniou a Austráliou 

prijaté 26. júna 1997 v Luxemburgu, 

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o začatí rokovaní o dohodách o 

voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom1 a na svoje uznesenie z 26. októbra 

2017 s odporúčaním Európskeho parlamentu Rade týkajúcim sa navrhovaného mandátu 

na obchodné rokovania s Austráliou2, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, predsedu 

Európskej rady Donalda Tuska a predsedu vlády Austrálie Malcolma Turnbulla 

z 15. novembra 2015, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky 

Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a austrálskeho ministra zahraničných 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 136. 
2  Prijaté texty, P8_TA(2017)0419. 



 

 

vecí z 22. apríla 2015 s názvom Smerom k užšiemu partnerstvu EÚ a Austrálie, 

– so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa zakladá rámec 

pre účasť Austrálie na operáciách krízového riadenia Európskej únie, podpísanú v roku 

20151, 

– so zreteľom na administratívnu dohodu medzi Austráliou a Európskou úniou schválenú 

v decembri 2014, ktorou sa ustanovuje program diplomatickej výmeny,  

– so zreteľom na dohodu o vzájomnom uznávaní osvedčovania noriem medzi Európskym 

spoločenstvom a Austráliou podpísanú v roku 19982 a dohodu z roku 2012 medzi EÚ a 

Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa uvedená dohoda3, 

– so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Austráliou o osobnom zázname o cestujúcom 

(PNR), ktorá bola podpísaná 29. septembra 20114, 

– so zreteľom na Dohodu medzi Austráliou a Európskou úniou o bezpečnosti utajovaných 

skutočností, ktorá bola podpísaná 13. januára 20105, 

– so zreteľom na Dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym 

spoločenstvom a Austráliou, ktorá bola podpísaná v roku 19946, 

– so zreteľom na 38. medziparlamentnú schôdzu EÚ a Austrálie, ktorá sa konala 4. až 5. 

októbra 2017 v Štrasburgu, 

– so zreteľom na prvé fórum vedúcich predstaviteľov EÚ a Austrálie, ktoré sa konalo v 

júni 2017 v Sydney a na ktorom sa stretli poprední predstavitelia politickej a 

podnikateľskej sféry, členovia akademickej obce, médiá a občianska spoločnosť; 

– so zreteľom na bielu knihu o zahraničnej politike, ktorú uverejnila v novembri 2017 

austrálska vláda a ktorá popisuje priority a výzvy Austrálie na medzinárodnej scéne a 

zdôrazňuje zásadný význam tzv. indicko-tichomorského regiónu pre Austráliu, 

– so zreteľom na to, že biela kniha o zahraničnej politike poukazuje na kľúčovú úlohu, 

ktorú hrajú USA a Čína v indicko-tichomorskom regióne a v zahraničnej politike 

Austrálie, pričom pripomína význam vzťahov Austrálie s Európskou úniou a jej 

členskými štátmi, 

– so zreteľom na preskúmanie politiky v oblasti zmeny klímy z roku 2017, ktoré 

austrálska vláda vydala v decembri 2017,  

– so zreteľom na dokument vlády Austrálie s názvom Austrálska veda o zmene klímy: 

národný rámec zverejnený v roku 2009, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 149, 16.6.2015, s. 3. 
2  Ú. v. ES L 229, 17.8.1998, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 359, 29.12.2012, s. 2. 
4  Ú. v. EÚ L 186, 14.7.2012, s. 4. 
5  Ú. v. EÚ L 26, 30.1.2010, s. 31. 
6  Ú. v. ES L 188, 22.7.1994, s. 18. 



 

 

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 18. apríla 2018 o návrhu rozhodnutia1, 

– so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0119/2018), 

A. keďže EÚ a Austrália uzavreli 7. augusta 2017 rámcovú dohodu; keďže úzke a pevné 

vzťahy medzi Austráliou a EÚ a jej členskými štátmi majú hlboké historické korene a 

sú založené na spoločných hodnotách a zásadách, ako sú dodržiavanie zásad 

demokracie, ľudských práv, rovnosti žien a mužov, právneho štátu vrátane 

medzinárodného práva a mieru a bezpečnosti; keďže vzťahy medzi obyvateľmi EÚ a 

Austrálie sú hlboké a dlhodobé; 

B. keďže EÚ a Austrália v roku 2017 oslávili 55 rokov spolupráce a diplomatických 

vzťahov; keďže tieto vzťahy získali v posledných rokoch novú dynamiku; keďže všetky 

členské štáty udržiavajú s Austráliou diplomatické vzťahy a 25 z nich má v Canberre 

veľvyslanectvo; 

C. keďže v bielej knihe austrálskej vlády o zahraničnej politike sa uvádza, že „silná 

Európska únia má pre záujmy Austrálie naďalej mimoriadny význam a bude čoraz 

významnejším partnerom pri ochrane a podpore medzinárodného poriadku založeného 

na pravidlách“; keďže v bielej knihe sa zdôrazňuje nutnosť úzko spolupracovať s EÚ a 

jej členskými štátmi, pokiaľ ide o výzvy, akými sú terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia (ZHN), trvalo udržateľný rozvoj a ľudské práva; 

D. keďže EÚ a Austrália spolupracujú a vedú dialóg s krajinami juhovýchodnej Ázie, a to 

aj v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Regionálneho fóra 

ASEAN-u, stretnutia Ázia – Európa (ASEM) a východoázijského samitu (EAS); keďže 

Austrália je zakladajúcim členom Fóra tichomorských ostrovov (PIF) a uzavrela 

strategické partnerstvo so združením ASEAN; keďže Austrália usporiadala 17. a 

18. marca 2018 mimoriadny samit ASEAN – Austrália; 

E. keďže EÚ ako globálny aktér by mala ešte viac posilniť svoju prítomnosť v rozsiahlej a 

dynamickej ázijsko-tichomorskej oblasti, v ktorej je Austrália prirodzeným partnerom 

EÚ a zároveň je sama dôležitým aktérom; keďže stabilný a pokojný ázijsko-

tichomorský región, ktorý je súlade s našimi zásadami a normami, je užitočný pre 

bezpečnosť a záujmy EÚ; 

F. keďže EÚ a Austrália sú blízkymi spojencami v otázkach zahraničnej politiky, 

napríklad čo sa týka Ukrajiny, Ruska, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 

(KĽDR) a Blízkeho východu; 

G. keďže Austrália má úzke vzťahy s USA v oblasti politiky, bezpečnosti a obrany, ktoré 

sú v súlade s jej silnejúcimi väzbami s Čínou, s ktorou uzavrela komplexné strategické 

partnerstvo; 

H. keďže EÚ bola v roku 2016 druhým najväčším obchodným partnerom Austrálie – jej 

druhým najdôležitejším zdrojom dovozu (19,3 %) a treťou najväčšou vývoznou 

destináciou (10,3 %) – a keďže obe strany spája široké spektrum hospodárskych 

záujmov; keďže priame zahraničné investície EÚ v Austrálii dosiahli v roku 2015 

                                                 
1  Prijaté texty, P8_TA(2018)0108. 



 

 

117,7 miliardy EUR a priame investície Austrálie v EÚ sa v rovnakom roku vyšplhali 

na 21,7 miliardy EUR; 

I. keďže Austrália, ktorá je pevne odhodlaná presadzovať voľný obchod, uzavrela 

dvojstranné dohody o voľnom obchode s dôležitými krajinami východnej Ázie – s 

Čínou, Japonskom, Južnou Kóreou, Singapurom, Malajziou a Thajskom – (vrátane 

regionálnej dohody so združením ASEAN), ako aj s Novým Zélandom, Čile, Spojenými 

štátmi a Peru a tiež dohodu PACER Plus s tichomorskými ostrovmi; 

J.  keďže 23. januára 2018 oznámila Austrália a 10 ďalších krajín ležiacich na pobreží 

Tichého oceánu, že dosiahli dohodu o transpacifickom obchode, tzv. komplexnú a 

progresívnu dohodu o Transpacifickom partnerstve, ktorú podpísali 8. marca 2018 v 

Čile; keďže Austrália v súčasnosti rokuje o mnohých obchodných dohodách vrátane 

Regionálneho všeobecného hospodárskeho partnerstva (RCEP), ktoré bolo iniciované 

na samite združenia ASEAN v roku 2012; 

K. keďže Austrália ako krajina, ktorá sa zasadzuje za medzinárodné globálne riadenie, bola 

už päťkrát nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) a od vzniku je 

aktívnym členom skupiny G20, pričom v roku 2014 bola v Brisbane predsedníckym 

štátom jej samitu, a to na základe veľmi dobrej spolupráce s EÚ; keďže Austrália bola 

nedávno zvolená do Rady OSN pre ľudské práva; 

L. keďže Austrália vyslala svoje jednotky, aby sa pripojili ku globálnej koalícii v boji proti 

Dá’iš v Iraku a Sýrii; keďže Austrália poskytla medzinárodným bezpečnostným 

podporným silám (ISAF) v Afganistane najviac jednotiek spomedzi krajín, ktoré nie sú 

členmi NATO; 

M. keďže Austrália prispela k mnohým mierovým misiám OSN na troch kontinentoch, ako 

aj v Papue-Novej Guinei a na Šalamúnových ostrovoch; 

N. keďže Austrália sa v roku 2014 prvýkrát zapojila do misie krízového riadenia pod 

vedením EÚ – EUCAP NESTOR v Africkom rohu; keďže austrálske námorníctvo 

vykonáva operácie v boji proti pirátstvu a terorizmu v rámci mnohonárodných 

námorných síl v Africkom rohu a západnom Indickom oceáne; 

O. keďže austrálski občania sa vo svojej krajine i mimo nej stali terčom viacerých 

teroristických útokov spáchaných radikálnymi islamistami; keďže EÚ a Austrália sa 

podieľajú na opatreniach zameraných na boj proti terorizmu vrátane boja proti 

násilnému extrémizmu, úsilia o zastavenie financovania teroristických organizácií a 

koordinácie konkrétnych projektov zameraných na budovanie kapacít; 

P. keďže Jakartské stredisko pre spoluprácu pri presadzovaní práva (JCLEC), ktoré je 

austrálsko-indonézskou iniciatívou, má za cieľ zlepšiť odborné znalosti orgánov 

presadzovania práva juhovýchodnej Ázie v oblasti boji proti terorizmu a nadnárodnej 

organizovanej trestnej činnosti, na čo prijalo aj finančné prostriedky EÚ; 

Q. keďže v októbri 2017 začala austrálska vláda stratégiu medzinárodnej spolupráce v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom riešiť otázky, ako napríklad digitálny 

obchod, počítačová kriminalita, medzinárodná bezpečnosť a elektronická verejná 

správa; 

R. keďže Austrália podporila Filipíny pri presadzovaní bezpečnosti a v boji proti 



 

 

džihádizmu; 

S. keďže EÚ a Austrália diskutujú o otázkach migrácie v rámci každoročného dialógu EÚ 

a Austrálie na úrovni vysokopostavených úradníkov o problematike migrácie, azylu a 

rozmanitosti; keďže Austrália spolupredsedá procesu z Bali na boj proti prevádzačstvu, 

obchodovaniu s ľuďmi a súvisiacej cezhraničnej trestnej činnosti; 

T. keďže Austrália sa vyznačuje veľmi vysokým príjmom na obyvateľa a otvorenou, 

demokratickou a multikultúrnou spoločnosťou; keďže každý štvrtý obyvateľ Austrálie 

sa narodil v zahraničí a od roku 1945 sa tu usadilo približne sedem miliónov stálych 

migrantov vrátane mnohých z Európy; keďže Austrália má osobitnú geografickú 

polohu, pretože zaberá rozsiahlu oblasť medzi Indickým oceánom a južným Tichým 

oceánom; 

U. keďže Austrália a EÚ v rámcovej dohode opätovne potvrdzujú svoj záväzok 

spolupracovať v oblasti zmeny klímy; keďže Austrália v rámci preskúmania politiky v 

oblasti zmeny klímy z roku 2017 zopakovala svoje odhodlanie bojovať proti tejto 

hrozbe; 

V. keďže Austrália čelí značným environmentálnym a ekonomickým vplyvom zmeny 

klímy v rôznych odvetviach vrátane bezpečnosti vodného hospodárstva, 

poľnohospodárstva, pobrežných komunít a infraštruktúry; 

W. keďže Austrália, ktorá je členom Výboru pre rozvojovú pomoc OECD (DAC), je 

mimoriadne odhodlaná podporovať dobrú správu a hospodársky rast v Papue-Novej 

Guinei, Indonézii, vo Východnom Timore a na ostatných tichomorských ostrovoch a v 

ázijských krajinách, kde sú EÚ a jej členské štáty tiež kľúčovými darcami; 

X. keďže austrálska vláda investuje do programov, ako sú austrálsky vedecký program v 

oblasti zmeny klímy, program riadenia prírodných zdrojov v dôsledku zmeny klímy a 

výskumný program v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy s cieľom pomôcť subjektom 

s rozhodovacou právomocou pochopiť a zvládnuť pravdepodobné dôsledky zmeny 

klímy; 

Y. keďže Austrália ustanovila vnútroštátny rámec a koordinačnú skupinu na vysokej 

úrovni s cieľom vypracovať plán realizácie vedeckých poznatkov o zmene klímy, ktorý 

poskytuje koordinovaný prístup k riešeniu tejto otázky v komunitách v celej krajine; 

Z. keďže 10. novembra 2016 Austrália ratifikovala Parížsku dohodu a dodatok z Dauhy ku 

Kjótskemu protokolu, čím posilnila svoj záväzok voči opatreniam v oblasti zmeny 

klímy, a keďže vypracovala celý rad politík na znižovanie domácich emisií, ako aj na 

podporu globálnych opatrení; 

AA. keďže plán austrálskej vlády v oblasti zmeny klímy zahŕňa zníženie emisií do roku 2020 

o 5 % pod úroveň z roku 2000 a do roku 2030 o 26 až 28 % pod úroveň z roku 2005, 

ako aj zdvojnásobenie kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020; 

AB. keďže austrálska vláda je najdôležitejším subjektom, ktorý sa dlhodobo usiluje 

podporovať meteorologické služby a regionálne organizácie tichomorských štátov, aby 

vytvorili systémy včasného varovania v súvislosti s klímou a počasím; 

1. víta uzavretie rámcovej dohody, ktorá bude právne záväzným nástrojom na zlepšenie a 



 

 

posilnenie dvojstranných vzťahov medzi EÚ a Austráliou a na zintenzívnenie 

spolupráce v oblastiach, ako je zahraničná a bezpečnostná politika, ľudské práva a 

právny štát, globálny rozvoj a humanitárna pomoc, hospodárske a obchodné otázky, 

spravodlivosť, výskum a inovácie, vzdelávanie a kultúra, poľnohospodárstvo, námorné 

záležitosti a rybárstvo, ako aj pri riešení globálnych výziev, medzi ktoré patrí zmena 

klímy, migrácia, verejné zdravie, boj proti terorizmu a šírenie zbraní hromadného 

ničenia; 

2. zdôrazňuje, že EÚ a Austrália sú silní a podobne zmýšľajúci partneri s hlbokými 

dvojstrannými vzťahmi, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a zásady demokracie, 

presadzujú dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu, udržiavajú čoraz 

silnejšie politické a hospodárske väzby a majú úzke a aktívne kultúrne, akademické a 

medziľudské prepojenia; 

3. zdôrazňuje, že pre EÚ a Austráliu ako partnerov s rovnakou predstavou o svete má 

dvojstranná a mnohostranná spolupráca v regionálnych a globálnych otázkach osobitnú 

hodnotu; zdôrazňuje, že je výhodné, keď EÚ a Austrália vystupujú na pôde OSN a 

WTO, ako aj v orgánoch ako G20 spoločne s cieľom zachovať a posilniť svetový 

poriadok založený na spolupráci a pravidlách v zložitom a meniacom sa svete, ktorý 

čelí značnej neistote; 

4. víta zriadenie spoločného výboru podľa rámcovej dohody s cieľom podporiť účinné 

vykonávanie dohody a zachovať celkovú súdržnosť vzťahov medzi EÚ a Austráliou; 

5. podporuje nadchádzajúci začiatok rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a 

Austráliou, ktoré musia prebiehať v duchu reciprocity, transparentnosti a vzájomného 

prospechu, pričom sa nesmie zabúdať na citlivý charakter niektorých výrobkov, ako sú 

napríklad poľnohospodárske produkty, keďže Austrália je ich významným vývozcom; 

nabáda oboch partnerov na vyššie ambície v oblasti služieb; zdôrazňuje, že pri 

rokovaniach by EÚ mala vziať do úvahy potreby MSP a nemala by oslabovať 

environmentálne, sociálne a pracovné normy; poukazuje na to, že tieto rokovania začali 

v správnom čase, keďže Austrália už uzavrela niekoľko dohôd o voľnom obchode s 

dôležitými krajinami vo východnej Ázii a v tichomorskej oblasti a chystá sa uzavrieť 

takéto dohody aj s ďalšími relevantnými krajinami; 

6. zdôrazňuje aktívnu úlohu, ktorú Austrália zohráva v programoch spolupráce EÚ v 

oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom dvojstranného vzdelávacieho 

programu EÚ a Austrálie, a pozitívne hodnotí to, že austrálske univerzity môžu od roku 

2015 uzatvárať dohody o mobilite v rámci programu Erasmus+; konštatuje, že táto 

spolupráca by sa mala ešte viac posilniť s cieľom podporovať vzájomné výhody pre 

študentov a výskumných pracovníkov, aby mohli nadobudnúť multikultúrne a inovačné 

schopnosti; 

7. pripomína, že EÚ a Austrália sú dôležitými partnermi spolupráce v oblasti výskumu a 

inovácií s cieľom prispieť k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a tiež ako 

prostriedok ďalšieho budovania vedomostnej spoločnosti; 

8. vyjadruje uznanie Austrálii za podporu a zosúladenie jej sankčného režimu s Európskou 

úniou po nezákonnej anexii Krymu Ruskom a vojenských zásahoch na východnej 

Ukrajine; 



 

 

9. víta podporu Austrálie cieleným medzinárodným sankciám voči jednotlivcom a 

subjektom zodpovedným za vojenskú agresiu, terorizmus a porušovanie ľudských práv, 

a to aj v reakcii na agresiu Ruska na Ukrajine a na okupovanom Kryme; 

10. vyjadruje uznanie austrálskemu úradu národného hodnotenia za jeho pomoc pri 

poskytovaní medzinárodných, politických, strategických a hospodárskych analýz a jeho 

spoluprácu s medzinárodnými partnermi s cieľom zaistiť odpovede na otázky 

spoločného záujmu; 

11. uznáva rozhodujúcu úlohu Austrálie v tzv. spravodajskej skupine Five Eyes a jej 

podporu bezpečnosti členských štátov EÚ a transatlantických partnerov, oceňuje 

operačnú dohodu Austrálie s Europolom a vyzdvihuje potenciál ďalšieho rozvoja 

výmeny spravodajských informácií a operačnej spolupráce s austrálskou vládou; 

12. uznáva úlohu Austrálie ako spolupredkladateľky rezolúcií BR OSN v roku 2014 o 

odsúdení zostrelenia lietadla linky MH17 a odstránení chemických zbraní v Sýrii; 

oceňuje jej zásadný prínos v Bezpečnostnej rade OSN, pokiaľ ide o úsilie zlepšiť 

humanitárnu situáciu v Sýrii, riadenie transformácie v oblasti bezpečnosti v Afganistane 

a riešenie otázky ľudských práv v KĽDR; 

13. víta pevné odhodlanie oboch partnerov spolupracovať v boji proti terorizmu, ako sa 

stanovuje v rámcovej dohode; zdôrazňuje význam prehlbovania dvojstrannej spolupráce 

pri výmene informácií o zahraničných bojovníkoch a ich návrate; nabáda oboch 

partnerov, aby pokračovali v zabezpečovaní účinného vykonávania štyroch pilierov 

stratégie OSN pre boj proti terorizmu; vyzdvihuje úlohu Austrálie v globálnej koalícii 

proti Dá’iš, ako aj jej výrazné úsilie v boji proti medzinárodnému terorizmu v 

juhovýchodnej Ázii; 

14. vyzdvihuje medzinárodné iniciatívy Austrálie v oblasti kybernetického priestoru a 

oceňuje, že podľa rámcovej dohody budú obidve strany spolupracovať v otázkach 

kybernetickej bezpečnosti vrátane boja proti počítačovej kriminalite; 

15. žiada prijatie krokov na posilnenie spolupráce v boji proti terorizmu spoločnými 

cvičeniami tímov núdzovej reakcie členských štátov a agentúr EÚ, napríklad Europolu a 

jeho Európskeho centra pre boj proti terorizmu (ECTC), na jednej strane a kľúčových 

prvkov austrálskej národnej bezpečnostnej štruktúry, napríklad austrálskej organizácie 

bezpečnostnej informačnej služby (ASIO), austrálskych obranných síl (ADF) a 

austrálskej federálnej polície na strane druhej; 

16. víta záväzok EÚ a Austrálie uvedený v rámcovej dohode, ktorým je zintenzívnenie 

dialógu a spolupráce v oblasti migrácie a azylu; zdôrazňuje, že vysoká miera 

celosvetovej mobility si vyžaduje celostný a mnohostranný prístup založený na 

medzinárodnej spolupráci a spoločnej zodpovednosti; víta, že obaja partneri aktívne 

prispievajú k prebiehajúcim rokovaniam o globálnom pakte OSN o bezpečnej, riadenej 

a legálnej migrácii a globálnom pakte o utečencoch; 

17. zdôrazňuje význam regionálnych rámcov spolupráce – napríklad procesu z Bali – s 

krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami v záujme záchrany životov, likvidácie 

prevádzačských sietí a riadenia migračných a utečeneckých tokov; víta pevný záväzok 

Austrálie voči UNHCR, pokiaľ ide o presídľovanie utečencov a zvyšovanie globálneho 

humanitárneho financovania; nabáda Austráliu, aby sa aj naďalej usilovala prispieť k 



 

 

tomu, aby sa našlo pozitívne riešenie situácie žiadateľov o azyl a migrantov 

zadržiavaných v Papue-Novej Guinei a Nauru; 

18. víta záväzok oboch partnerov rozširovať ochranu a podporu ľudských práv, 

demokratických zásad a zásad právneho štátu, a to aj na multilaterálnych fórach a s 

tretími partnermi, ako sa uvádza v rámcovej dohode; víta zvolenie Austrálie do Rady 

OSN pre ľudské práva na obdobie 2018 – 2020; zdôrazňuje, že Austrália zaviedla v 

roku 2008 stratégiu Closing the Gap (preklenutie rozdielov) zameranú na problémy, 

napríklad rozdiel v očakávanej dĺžke života, s ktorými zápasí pôvodné obyvateľstvo; 

zdôrazňuje, že túto stratégiu podporujú všetky politické strany a že výročnú správu o 

pokroku predkladá predseda vlády austrálskemu parlamentu; zdôrazňuje, že austrálska 

vláda spolupracuje so štátmi a územiami a pôvodným a ostrovným obyvateľstvom 

Torresovej úžiny na aktualizácii stratégie Closing the Gap;  

19. opakuje, že boj proti zmene klímy si vyžaduje podporu medzinárodného spoločenstva 

ako celku; oceňuje, že Austrália ratifikovala Parížsku dohodu, ako aj záväzok v 

rámcovej dohode, že posilní spoluprácu a zintenzívni úsilie v oblasti zahraničnej 

politiky s cieľom bojovať proti zmene klímy; berie na vedomie cieľ Austrálie znížiť do 

roku 2030 emisie o 26 až 28 % pod úroveň z roku 2005, ktorý bol opätovne potvrdený v 

preskúmaní politiky v oblasti zmeny klímy z roku 2017; zdôrazňuje, že v tomto 

preskúmaní sa zachováva záväzok pomáhať ostatným krajinám dvojstrannými a 

mnohostrannými iniciatívami; víta pretrvávajúce úsilie Austrálie poskytovať 

tichomorskému regiónu a zraniteľným rozvojovým krajinám finančnú podporu 

prostredníctvom programov pomoci s cieľom pomôcť im rozvíjať svoje ekonomiky 

udržateľným spôsobom a znižovať emisie a prispôsobiť sa zmene klímy; vyzdvihuje, že 

Austrália spolupredsedá a poskytuje financie Zelenému klimatickému fondu; 

20. pripomína, že Austrália, EÚ a jej členské štáty sú dôležitými aktérmi v oblasti 

rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v tichomorskej oblasti; zdôrazňuje, že 

obe strany zameriavajú svoju spoluprácu na oblasti ako hospodársky rast, dobrá správa 

a environmentálna odolnosť; 

21. pripomína svoje znepokojenie nad napätím v Juhočínskom mori; nabáda oboch 

partnerov, aby naďalej podporovali stabilitu a slobodu plavby na tejto dôležitej 

medzinárodnej vodnej ceste; oceňuje, že Austrália podporuje mierové riešenie sporov 

na základe medzinárodného práva; 

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 

pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov 

a vláde a parlamentu Austrálie. 


