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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

През юли 2011 г. Съветът по външни работи
1
 изрази готовността си да проведе 

преговори по споразумение с Афганистан, което да отразява дългосрочните 

ангажименти на Съвета за развитието на страната. През ноември 2011 г. Съветът прие 

решение за упълномощаване на Комисията и на върховния представител да договорят 

споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие (ССПР) с Афганистан
2
. 

През следващата година се състояха три кръга преговори, последният от които 

приключи в края на ноември 2012 г. След прекъсване от над две години преговорите 

бяха възобновени през 2015 г. с новото афганистанско правителство. Четвъртият и 

последен кръг от преговорите се състоя в Брюксел на 29 април 2015 г. и приключи 

успешно. Двете страни парафираха Споразумението в Кабул на 2 юли 2015 г. в 

присъствието на президента Гани. 

Със Споразумението се установяват за първи път договорни отношения между 

Европейския съюз и Афганистан и се подкрепя ангажиментът на ЕС да подпомага 

бъдещото развитие на Афганистан през „десетилетието на трансформация“ на 

страната съгласно договореното на конференцията в Бон през 2011 г. Чрез засилване на 

политическия диалог и подобряване на сътрудничеството в широк диапазон от сфери то 

консолидира отношенията на Европейския съюз с Афганистан. В него се отчитат 

резултатите от международните конференция за Афганистан, проведени в Бон, Чикаго, 

Кабул, Токио и Лондон. 

Споразумението съдържа разпоредби относно политическия диалог и 

сътрудничеството в широк диапазон от сфери. В него са заложени стандартните 

политически клаузи на ЕС относно правата на човека и Международния наказателен 

съд и се съдържат ангажименти по отношение на правата на жените и децата. 

Споразумението се основава на принципите на взаимна отчетност и потвърждава 

готовността на страните да действат за справяне с общите проблеми, включително 

засягащите: 1) борбата с тероризма, международната престъпност и незаконния трафик; 

2) неразпространението на ядрено оръжие, разоръжаването и ядрената сигурност; 3) 

оръжията за масово унищожение (ОМУ); 4) малките оръжия и леките въоръжения 

(МОЛВ) и 5) борбата с наркотиците. Разпоредбите относно сътрудничеството обхващат 

следните области: развитието на инфраструктурата, енергетиката, транспорта, 

здравеопазването, природните ресурси, данъчното облагане, образованието и 

културата, заетостта и социалните въпроси, науката и технологиите, както и околната 

среда и изменението на климата. В Споразумението също така се изтъква значението на 

правното сътрудничество и се потвърждава ангажиментът на страните за борба с 

организираната престъпност, изпирането на пари и корупцията. 

 

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Правното основание за сключването на настоящото споразумение е член 37 от 

Договора за Европейския съюз и членове 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 6, 

буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

                                                 
1 Заключения на Съвета по външни работи от 18 юли 2011 г. (док. 12865/11). 
2 Решения на Съвета от 10 ноември 2011 г. (док. st 16146/11 и док. st16147/11) 
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Съвместно предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за 

сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска 

република Афганистан  

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 6, буква а) и член 218, параграф 8, 

втора алинея от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия и на върховния 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 

като взе предвид одобрението на Европейския парламент, 

като има предвид, че:   

(1) В съответствие с Решение [XXX] на Съвета от […] г.
3
 Споразумението за 

сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и 

Ислямска република Афганистан беше подписано от името на Европейския съюз 

на […] г. при условие на сключването му на по-късна дата. 

(2) Европейският съюз и Ислямска република Афганистан са решени да 

осъществяват сътрудничество помежду си и до разширяват това сътрудничество, 

да укрепват съществуващите връзки и да установят близки и трайни отношения, 

основани на реципрочност и взаимни интереси.   

(3) Споразумението следва да бъде одобрено от името на Европейския съюз, 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския 

съюз и Ислямска република Афганистан се одобрява от името на Европейския съюз. 

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение. 

                                                 
3 ОВ L […], […] г., стр. […]. 



BG 4   BG 

Член 2 

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност председателства Съвместния комитет, създаден съгласно член 49 от 

Споразумението. 

Член 3 

Председателят на Съвета посочва лицето, упълномощено да извърши от името на 

Европейския съюз нотификацията, предвидена в член 58 от Споразумението. 

Член 4 

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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