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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 

1) I henhold til artikel 281, stk. 3, i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem 

Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på 

den anden side (i det følgende benævnt "aftalen") kan hele eller dele af aftalen anvendes 

midlertidigt. Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan anvendes 

midlertidigt fra den 1. maj 2016. 

(2) På mødet i Samarbejdsrådet mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan 

den 6. oktober 2016 blev det besluttet, at dets forretningsorden vedtages i form af en 

udveksling af verbalnoter. I forretningsordenen fastsættes det, hvordan Samarbejdsrådet skal 

virke, herunder hvordan møderne skal forberedes og tilrettelægges. 

(3) Samarbejdsrådet bistås i udøvelsen af sine opgaver af et samarbejdsudvalg. 

Samarbejdsrådet kan beslutte at nedsætte specialiserede underudvalg eller andre organer til at 

bistå det i varetagelsen af dets opgaver. 

(4) Samarbejdsrådet nedsætter et underudvalg vedrørende toldsamarbejde. 

(5) Der skal vedtages en rådsafgørelse på grundlag af et fælles forslag fra Europa-

Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik, som fastlægger den holdning, der skal indtages af Samarbejdsrådet på dets 

første møde om dets forretningsorden og de respektive forretningsordener for 

Samarbejdsudvalget, de specialiserede underudvalg og andre organer, der nedsættes af 

Samarbejdsrådet. 
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2017/0019 (NLE) 

Fælles forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det 

samarbejdsråd, der er oprettet i henhold til den udvidede partnerskabs- og 

samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og 

Republikken Kasakhstan, for så vidt angår tilrettelæggelsen af arbejdet i 

Samarbejdsrådet, Samarbejdsudvalget, specialiserede underudvalg og andre organer 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 37, 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 

og 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 9, 

under henvisning til fælles forslag fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I henhold til artikel 281, stk. 3, i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale 

mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og 

Republikken Kasakhstan på den anden side
1
 (i det følgende benævnt "aftalen") kan 

hele eller dele af aftalen anvendes midlertidigt. 

(2) Artikel 3 i Rådets afgørelse (EU) 2016/123
2
 fastsætter, hvilke dele af aftalen, der 

anvendes midlertidigt. Aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. maj 2016. 

(3) I henhold til aftalens artikel 268, stk. 7, fastsætter Samarbejdsrådet selv sin 

forretningsorden. 

(4) I henhold til aftalens artikel 268, stk. 6, og artikel 269, stk. 3, varetages 

Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets formandskab på skift af en repræsentant for 

Den Europæiske Union og en repræsentant for Republikken Kasakhstan. 

(5) I henhold til aftalens artikel 269, stk. 1, bistås Samarbejdsrådet i udøvelsen af sine 

opgaver af et Samarbejdsudvalg. 

(6) I henhold til aftalens artikel 269, stk. 7, fastsætter Samarbejdsrådet i sin 

forretningsorden Samarbejdsudvalgets samt de af Samarbejdsrådet nedsatte 

underudvalgs eller organers opgaver og virkemåde. 

                                                 
1 EUT L 29 af 4.2.2016, s. 3. 
2 Rådets afgørelse (EU) 2016/123 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig 

anvendelse af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (EUT L 29 af 4.2.2016, s. 

1). 
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(7) I henhold til aftalens artikel 269, stk. 5, kan Samarbejdsudvalget mødes i en særlig 

sammensætning for at drøfte relevante spørgsmål i forbindelse med afsnit III (Handel 

og erhverv). I henhold til aftalens artikel 269, stk. 6, kan Samarbejdsrådet beslutte at 

nedsætte specialiserede underudvalg eller andre organer til at bistå det i varetagelsen 

af dets opgaver. Samarbejdsrådet fastlægger sådanne udvalgs eller organers 

sammensætning og funktionsmåde. 

(8) I henhold til aftalens artikel 268, stk. 1, overvåger og gennemgår Samarbejdsrådet 

regelmæssigt gennemførelsen af denne aftale. I overensstemmelse med aftalens artikel 

268, stk. 4, kan Samarbejdsrådet delegere enhver af sine beføjelser til 

Samarbejdsudvalget, herunder beføjelsen til at træffe bindende afgørelser. I henhold til 

aftalens artikel 268, stk. 3, har Samarbejdsrådet beføjelse til at ajourføre eller ændre 

bilagene til denne aftale baseret på konsensus mellem parterne, uden at dette berører 

eventuelle specifikke bestemmelser i afsnit III (Handel og erhverv). 

(9) I henhold til aftalens artikel 25, stk. 3, nedsætter Samarbejdsrådet et underudvalg 

vedrørende toldsamarbejde. Der føres en regelmæssig dialog om emnerne i aftalens 

kapitel 2. Samarbejdsudvalget kan fastsætte regler for gennemførelsen af denne dialog, 

jf. aftalens artikel 25, stk. 4. 

(10) Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af aftalen bør Samarbejdsrådets og 

Samarbejdsudvalgets samt underudvalgs forretningsordener vedtages snarest muligt. 

(11) Den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Samarbejdsrådet, bør derfor 

baseres på de udkast til afgørelser, der er knyttet til nærværende afgørelse — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 
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Artikel 1 

1. Den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det 

Samarbejdsråd, der er nedsat ved artikel 268, stk. 1, i den udvidede partnerskabs- og 

samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene 

side og Republikken Kasakhstan på den anden side baseres på de udkast til 

Samarbejdsrådets afgørelser, der er knyttet til nærværende afgørelse, for så vidt 

angår: 

– vedtagelse af Samarbejdsrådets og Samarbejdsudvalgets, specialiserede 

underudvalgs og andre organers forretningsordener 

– oprettelsen af underudvalget vedrørende retlige anliggender, frihed og 

sikkerhed, underudvalget vedrørende energi, transport, miljø og 

klimaændringer samt underudvalget vedrørende toldsamarbejde. 

2. Unionens repræsentanter i Samarbejdsrådet kan tiltræde mindre ændringer af 

udkastene til Samarbejdsrådets afgørelser, uden at der kræves yderligere afgørelser i 

Rådet for Den Europæiske Union. 

Artikel 2 

Samarbejdsrådet ledes for Unionens vedkommende af Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med dennes opgaver i henhold 

til traktaterne og i dennes egenskab af formand for Rådet for Udenrigsanliggender. 

Artikel 3 

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den . 

 På Rådets vegne 

 Formand 
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