
(Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

A TANÁCS 2004/530/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2004. június 28.)

az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának
meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen
annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2)
bekezdésére,

mivel:

(1) 2003. december 8-án a Tanács elfogadta az Európai
Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős külön-
leges képviselője megbízatásának módosításáról és annak
2004. június 30-ig történő meghosszabbításáról szóló,
2003/869/KKBP együttes fellépést (1).

(2) Az együttes fellépés felülvizsgálata alapján a különleges
képviselő megbízatását meg kell hosszabbítani és módo-
sítani kell.

(3) 2003. november 17-én a Tanács elfogadta az Európai
Unió különleges képviselőinek a kinevezésére, megbíza-
tására és finanszírozására vonatkozó iránymutatást.

(4) Az Európai Unió különleges képviselője mandátumát
olyan helyzet összefüggésében hajtja végre, amely
romolhat és veszélyeztetheti a KKBP-nek az Európai
Unióról szóló szerződés 11. cikkében lefektetett célkitű-
zéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Aldo AJELLO úrnak, mint az Európai Uniónak az Afrikai Nagy
Tavak régiójáért felelős különleges képviselőjének (EUKK) a
2003/869/KKBP együttes fellépésben meghatározott megbíza-
tása ezennel 2005. február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

A 2003/869/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő lép:

„3. cikk

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK
megbízatása a következőkből áll:

a) szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az Afrikai Nagy
Tavak régiójában zajló béke- és átmeneti folyamatokban
részt vevő felekkel, a régió más országaival, az Amerikai
Egyesült Államokkal, az egyéb érintett országokkal, az
Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), az egyéb érin-
tett nemzetközi szervezetekkel, az Afrikai Unióval (AU),
régióbeli egyéb szervezetekkel és azok képviselőivel, vala-
mint egyéb fontos helyi vezetőkkel annak érdekében,
hogy velük együttműködve megerősítse a lusakai és
arushai békefolyamatot, illetve a Pretoriában és Luan-
dában megkötött béke-megállapodásokat;

b) figyelemmel kíséri a felek közötti béketárgyalásokat, vala-
mint a béke-és átmeneti folyamatot; és adott esetben ez
Európai Unió tanácsával, illetve támogatásával látja el a
feleket;

c) igény szerint hozzájárul a felek között létrejött béke-és
tűzszüneti megállapodások végrehajtásához és diplomá-
ciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok
a megállapodások szabályait megszegik;

d) a békefolyamatokkal összefüggésben konstruktív párbe-
szédbe kezd a megállapodások aláíróival a demokrácia
és a jó kormányzás alapvető jogi normái – ideértve az
emberi jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának
előmozdítása érdekében;

e) hozzájárul a gyermekekről, illetve a fegyveres konflik-
tusról szóló EU iránymutatás végrehajtásához;

f) a Nagy Tavak régiójának békéjéről, biztonságáról, demok-
ráciájáról és fejlődéséről szóló konferencia előkészítése
kapcsán együttműködik az ENSZ főtitkárának az Afrikai
Nagy Tavak régiójáért felelős különmegbízottjával és az
AU elnökének különleges megbízottjával, illetve hozzá-
járul azok munkájához;

g) jelentést készít az Európai Unió a béke-és átmeneti folya-
matban való részvételének lehetőségeiről és az európai
uniós kezdeményezések megvalósításának legmegfelelőbb
módjáról;

h) figyelemmel kíséri a felek konfliktus esetén tett azon lépé-
seit, amelyek a folyamatban levő békefolyamatok kime-
netelét negatívan befolyásolhatják;
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i) hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban
megértsék az Európai Unió szerepét.”

2. Az 5. cikkben:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő lép:

„(1) Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgáló finanszírozási referenciaösszeg
580 000 euró.”

b) A következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régió-
jáért felelős különleges képviselője brüsszeli hivatalának
felszerelését és ellátását az Európai Unió nevében és
részére kell megvásárolni vagy kibérelni.”

3. cikk

E határozat 2004. július 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ezen együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.

Kelt Louxembourgban, 2004. június 28-án.

a Tanács részéről
M. CULLEN

az elnök
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