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Съвместно предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 

на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за сътрудничество за 

партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от 

една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, по отношение на 

приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на 

две специални работни групи 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и 

Афганистан („Споразумението“) беше подписано на 18 февруари 2017 г.
1
    

Споразумението представлява първите договорни отношения между Съюза и 

Афганистан и установява правна рамка за сътрудничеството между тях.  

В него са установени принципите и условията, на които ще се основава бъдещото 

партньорство ЕС — Афганистан (дял I и II). То съдържа клаузите от основно значение 

относно правата на човека и неразпространението на оръжия. В Споразумението също 

така се предвижда сътрудничество в широк кръг от области, включително развитие 

(дял III), търговия и инвестиции (дял IV) и правосъдие и принципи на правовата 

държава (дял V, който съдържа подробни клаузи относно борбата с организираната 

престъпност, изпирането на пари и наркотиците, като обхваща също и 

сътрудничеството по въпросите на миграцията). Дял VI включва глави, разглеждащи 

редица конкретни области на секторно сътрудничество.  

Настоящото споразумение предстои да влезе в сила на първия ден от втория месец, 

следващ датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на 

необходимите за тази цел правни процедури. Въпреки това, по силата на член 59, 

параграфи 2 и 3 и член 3 от Решение (ЕС) 2017/434 на Съвета, Споразумението се 

прилага временно в няколко области като правата на човека, политическия диалог, 

сътрудничеството за развитие и др.  

По силата на член 49 от Споразумението се създава Съвместен комитет, който се състои от 

представители на страните по Споразумението на възможно най-високо равнище, за да се 

осигури, наред с другото, правилното функциониране и изпълнение на Споразумението. 

За подпомагане на работата на Съвместния комитет и улесняване на обсъжданията на 

експертно равнище по отношение на ключови области, попадащи в обхвата на 

Споразумението, се предлага да бъдат създадени специални работни групи относно: 

– доброто управление, правата на човека и миграцията; както и 

– икономическото и социалното развитие. 

 

Целта на настоящото предложение е да се определи позицията на ЕС в Съвместния 

комитет по отношение на: 

– приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет; както и 

– създаването на специалните работни групи. 

 

Позицията на ЕС ще се основава на приложения проект на решения на Съвместния комитет.  

 

                                                 
1 Решение (ЕС) 2017/434 на Съвета от 13 февруари 2017 г. за подписване от името на Съюза и 

временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република 

Афганистан, от друга страна (ОВ L 67, 14.3.2017 г., стр. 1). 
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Съвместно предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в 

рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за 

сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и 

неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, 

от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на 

Съвместния комитет и създаването на две специални работни групи 

 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално членове 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид съвместното предложение на Европейската комисия и на 

Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 

на сигурност, 

 

като има предвид, че: 

1) Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска 

република Афганистан, от друга страна (наричано по-нататък 

„Споразумението“) бе подписано на 18 февруари 2017 г. и подлежи на 

временно прилагане по силата на член 59, параграфи 2 и 3 от него и член 3 

от Решение (ЕС) 2017/434 на Съвета
2
;  

2) В съответствие с член 49 от Споразумението беше създаден Съвместен 

комитет, който да осигурява, наред с другото, правилното му 

функциониране и изпълнение. С цел да се допринесе за ефективното 

прилагане на Споразумението Съвместният комитет следва да приеме свой 

процедурен правилник. 

                                                 
2 Решение (ЕС) 2017/434 на Съвета от 13 февруари 2017 г. за подписване от името на Съюза 

и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска 

република Афганистан, от друга страна (ОВ L 67, 14.3.2017 г., стр. 1). 
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3) В съответствие с член 49 от Споразумението Съвместният комитет може да 

реши да създаде специални комитети или работни групи, които да го 

подпомагат в изпълнението на задачите му.  

4) Следователно позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет по 

отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния 

комитет и създаването на специални работни групи следва да се основава на 

приложените проекти на решения на Съвместния комитет,  

ПРИЕ НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Позицията, която да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Съвместния 

комитет, създаден по силата на член 49 от Споразумението, по отношение на: 

a)  приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет; и 

б)  създаването на две специални работни групи,  

 се основава на проектите на решения на Съвместния комитет, приложени към 

настоящото решение. 

Представителите на Съюза в Съвместния комитет могат да одобрят незначителни 

промени в проектите на решения, без да се изисква допълнително решение на 

Съвета. 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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