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Umowa o współpracy między UE a 
Afganistanem 

W lutym 2017 r. UE i Afganistan podpisały umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju. Jest to pierwszy 
stosunek umowny między Unią Europejską a Afganistanem; ustanawia on ramy prawne dla współpracy między 
UE a Afganistanem. Pełne wejście w życie tej mieszanej umowy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego oraz 
ratyfikacji przez parlamenty krajowe i niektóre parlamenty regionalne państw członkowskich UE. Parlament 
Europejski ma głosować nad udzieleniem zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy podczas 
pierwszej marcowej sesji plenarnej.  

Kontekst 
Dla UE pokój i dobrobyt w Afganistanie jest jednym z fundamentów stabilności i rozwoju całego regionu. 
Od 2001 r. UE i jej państwa członkowskie brały udział w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zwalczania 
ekstremizmu i terroryzmu w tym kraju, w tym w ramach NATO, przy jednoczesnym dążeniu do pokoju i 
stabilności oraz wspieraniu rozwoju. W związku z pogarszającą się sytuacją w zakresie bezpieczeństwa w 
październiku 2017 r. UE przyjęła strategię UE w sprawie Afganistanu mającą na celu wzmocnienie instytucji 
i gospodarki tego kraju. Wspólnie państwa członkowskie UE są głównym darczyńcą w tym kraju – 
przeznaczyły na ten cel 5 mld EUR na lata 2016 – 2020, z czego 1,2 mld EUR pochodzi z budżetu UE. W 
czerwcu 2017 r. wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (wysoka 
przedstawiciel/wiceprzewodnicząca) wyznaczyła Rolanda Kobija na specjalnego wysłannika UE do 
Afganistanu. Dwadzieścia cztery państwa członkowskie UE, w tym trzy państwa nienależące do NATO, 
wysłały oddziały, by wesprzeć prowadzone przez NATO misje niebojowe („Resolute Support mission”). UE i 
Afganistan podpisały deklarację polityczną, w której zawarto porozumienia w sprawie readmisji i ułatwień 
w zakresie powrotów – Wspólną drogę naprzód w kwestiach migracji. 

Komisja Europejska – wniosek wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej 
Wspólny wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy został opublikowany w dniu 17 
grudnia 2015 r. Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca oraz minister finansów Afganistanu podpisali 
umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju w dniu 18 lutego 2017 r., co doprowadziło do jej 
tymczasowego stosowania od dnia 1 grudnia 2017 r. Umowa ta stanowi podstawę regularnego dialogu 
politycznego, w tym na temat praw człowieka, w szczególności praw kobiet i dzieci, a także współpracy w 
dziedzinach takich jak praworządność, zdrowie, rozwój obszarów wiejskich, edukacja, nauka i technologia. 
Określono w niej również działania mające na celu zwalczanie korupcji, prania pieniędzy, finansowania 
terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i narkotyków oraz działania na rzecz nierozprzestrzeniania 
broni jądrowej, rozbrojenia i bezpieczeństwa jądrowego. Ponieważ jest to umowa mieszana, jej wejście w 
życie wymaga zgody Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacji przez parlamenty krajowe i niektóre 
parlamenty regionalne państw członkowskich UE. Jak dotąd procedurę ratyfikacyjną zakończyło szesnaście 
państw członkowskich.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W rezolucji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Afganistanie Parlament z zadowoleniem przyjął 
tymczasowe wejście w życie umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju. W dniu 22 stycznia 2019 r. 
Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu zaleciła wydanie zgody na zawarcie umowy. Przyjęła 
również projekt rezolucji nieustawodawczej, w której wyrażono poparcie dla rządu afgańskiego i 
przedstawiono zalecenia dotyczące politycznych i strategicznych aspektów, roli i odpowiedzialności 
podmiotów regionalnych, bezpieczeństwa i budowania pokoju, budowania państwowości, społeczeństwa 
obywatelskiego i praw człowieka, rozwoju oraz współpracy handlowej i sektorowej. Zalecenie i projekt 
rezolucji mają zostać rozpatrzone na posiedzeniu plenarnym w marcu. 
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