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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 
На 7 юни 2010 г. Съветът на Европейския съюз взе решение за приемането на 
подходящи мерки по отношение на Република Мадагаскар вследствие на 
приключването на консултациите по член 96 от Споразумението за партньорство 
между членовете на Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга 
страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.1 и преразгледано в Уагадугу, Буркина 
Фасо, на 22 юни 2010 г.2 (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство 
АКТБ—ЕС“) (2010/371/ЕС)3, 

Това решение беше удължено и изменено с решения на Съвета 2011/324/ЕС4, 
2011/808/ЕС5 и накрая с Решение 2012/749/ЕС6 на Съвета. В Решение 2012/749/ЕС се 
посочва, че подходящите мерки ще продължат да бъдат в сила „до момента, в който 
Съветът вземе решение, че са били проведени заслужаващи доверие избори и че 
конституционният ред в Мадагаскар е възстановен (...)“.  

Предложението за отмяна на решението на Съвета се основава, както е посочено в член 
96 от Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС7, на факта, че причината за запазване 
на подходящите мерки (а именно упражняването на власт от преходни институции след 
противоконституционния преврат от 2009 г.) вече не е налице. 

В действителност, провеждането на заслужаващи доверие президентски и 
парламентарни избори, съответно на 25 октомври и 20 декември 2013 г., обявяването на 
официалните резултати на 17 януари и 6 февруари 2014 г. и поемането на управлението 
от новоизбраните институции бележат възстановяването на конституционния ред в 
Мадагаскар. Освен това върховният представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Аштън 
приветства изборния процес и се изказа положително за неговото провеждане8.  

Следователно са изпълнени всички изисквания, за да бъдат спазени ангажиментите на 
ЕС по отношение на Мадагаскар, така както са описани в приложението към Решение 
2011/808/ЕС на Съвета, и за да бъде отменено действащото решение на Съвета.  

С премахването на временните мерки ЕС ще отправи ясен и силен политически сигнал 
към Мадагаскар и към всички международни партньори, по-конкретно в Африка, за 
оказваната от него подкрепа в този нов следкризисен период, който започва, и ще даде 
възможност за нормализиране на сътрудничеството между ЕС и Мадагаскар. 

                                                 
1 ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. 
2 ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3. 
3 ОВ L 169, 3.7.2010 г., стр. 13. 
4 ОВ L 146, 1.6.2011 г., стр. 2. 
5 ОВ L 324, 7.12.2011 г., стр. 1. 
6 ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 46. 
7 В член 96, параграф 2, буква а), четвърта алинея, второ изречение от Споразумението от Котону 

се посочва, че „тези мерки се отменят веднага щом причините за приемането им са престанали 
да съществуват“. 

8 Вж. Декларация на говорителя на Аштън от 7 февруари 2014 г. 
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата на 
държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и 
Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону 
на 23 юни 2000 г.9 и преразгледано в Уагадугу, Буркина Фасо, на 22 юни 2010 г.10 
(наричано по-нататък „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“), и по-специално 
член 96 от него, 

като взе предвид вътрешното споразумение между представителите на правителствата 
на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно мерките, които трябва 
да се предприемат, и процедурите, които трябва да се спазят за изпълнението на 
Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС11, и по-специално член 3 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

със съгласието на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност, 

като има предвид, че: 

(1) Решение 2010/371/ЕС12 от 7 юни 2010 г. относно приключването на 
консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за 
партньорство АКТБ-ЕС беше прието, за да се приведат в изпълнение подходящи 
мерки вследствие на нарушаването на основни елементи, предвидени в член 9 от 
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС.  

(2) Тези мерки бяха удължени до 6 декември 2011 г. с Решение 2011/324/ЕС13 от 30 
май 2011 г., изменени и удължени до 5 декември 2012 г. с Решение 2011/808/ЕС 
от 5 декември 2011 г.14 и накрая удължени за неопределен период от време с 
Решение 2012/749/ЕС15 от 3 декември 2012 г. „до момента, в който Съветът 

                                                 
9 ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. 
10 ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.  
11 ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 376. 
12 ОВ L 169, 3.7.2010 г., стр. 13. 
13 ОВ L 146, 1.6.2011 г., стр. 2. 
14 ОВ L 324, 7.12.2012 г., стр. 1. 
15 ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 46. 
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вземе решение, че са били проведени заслужаващи доверие избори и че 
конституционният ред в Мадагаскар е възстановен (…)“.  

(3) На 25 октомври и 20 декември 2013 г. се проведоха съответно президентски и 
парламентарни избори, резултатите бяха официално обявени на 17 януари и 6 
февруари 2014 г. и новоизбраните институции поеха управлението, с което бе 
възстановен конституционният ред в Мадагаскар. На 7 февруари 2014 г. 
върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Аштън 
приветства изборния процес и се изказа положително за неговото провеждане16.  

(4) След като бяха изпълнени изискванията (провеждане на заслужаващи доверие 
президентски и парламентарни избори, обявяване на официалните резултати и 
поемане на управлението от новоизбраните институции, с което бе отбелязано 
възстановяването на конституционния ред в Мадагаскар), за да бъдат спазени 
ангажиментите на ЕС по отношение на Мадагаскар, така както са описани в 
приложението към посоченото по-горе Решение 2011/808/ЕС (отмяна на 
решението съгласно член 96), следва да се отмени действащото решение,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
Решение 2010/371/ЕС на Съвета от 7 юни 2010 г. относно приключването на 
консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за 
партньорство АКТБ-ЕС се отменя. 

Член 2 
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 

                                                 
16 Вж. Декларация на говорителя на Аштън от 7 февруари 2014 г. 


