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INTERNATIONELLA AVTAL
RÅDETS BESLUT (EU) 2017/434
av den 13 februari 2017
om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av samarbetsavtalet om
partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37,
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207 och 209 jämförda med
artikel 218.5 och 218.8 andra stycket,
med beaktande av det gemensamma förslaget från Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

I november 2011 bemyndigade rådet kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik att inleda förhandlingar med Islamiska republiken Afghanistan om ett samarbetsavtal om
partnerskap och utveckling (nedan kallat avtalet).

(2)

Förhandlingarna om avtalet var framgångsrika och avtalet paraferades den 2 juli 2015 i Kabul.

(3)

Artikel 59 i avtalet föreskriver provisorisk tillämpning av avtalet före dess ikraftträdande.

(4)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och vissa bestämmelser i avtalet bör tillämpas provisoriskt
i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

(5)

Undertecknandet av avtalet på unionens vägnar och den provisoriska tillämpningen av vissa delar av avtalet
mellan unionen och Islamiska republiken Afghanistan påverkar inte fördelningen av befogenheter mellan unionen
och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Undertecknandet på unionens vägnar av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan, bemyndigas härmed,
med förbehåll för att nämnda avtal ingås.
2.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2
Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.
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Artikel 3
1.
I avvaktan på att avtalet träder i kraft ska, i enlighet med artikel 59 i avtalet och med förbehåll för de anmälningar
som föreskrivs däri, följande delar av avtalet tillämpas provisoriskt mellan unionen och Islamiska republiken
Afghanistan, dock endast i den mån de avser frågor som omfattas av unionens befogenhet, däribland de frågor som
omfattas av unionens befogenhet att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik:
a) Artikel 2 (Allmänna principer)
b) Artikel 3 (Politisk dialog)
c) Artikel 4 (Mänskliga rättigheter)
d) Artikel 5 (Jämställdhet)
e) Avdelning III (Utvecklingssamarbete)
f) Avdelning IV (Samarbete om handels- och investeringsfrågor)
g) Artikel 28 (Samarbete rörande migration)
h) Avdelning VII (Regionalt samarbete)
i) Avdelning VIII (Institutionell ram) i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den
provisoriska tillämpningen av avtalet
j) Avdelning IX (Slutbestämmelser) i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den
provisoriska tillämpningen av avtalet.
2.
Den dag från och med vilken de delar av avtalet som anges i punkt 1 ska tillämpas provisoriskt ska offentliggöras
av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 2017.
På rådets vägnar
L. GRECH

Ordförande

