
A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/1/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 21.)

harmadik államoknak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéhez történő hozzá-
járulása elfogadásáról

(2004/732/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen
annak 25. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai
műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP tanácsi
együttes fellépésre (1) és különösen annak 11. cikke második
bekezdésére a harmadik államok részvételéről,

mivel:

(1) A Politikai és Biztonsági Bizottság kérésére, valamint az
Európai Unió Katonai Bizottsága (EUKB) által kijelölt felada-
toknak megfelelően, az EU műveleti parancsnoka és az EU-
erők főparancsnoka irányításával 2004. szeptember 15-én
lezajlottak a katonai erők létrehozásával és a személyzeti
ellátottsággal foglalkozó konferenciák.

(2) 2004. szeptember 20-án az EU műveleti parancsnokának
a harmadik államok hozzájárulásaira vonatkozó ajánlását
követően az EUKB megállapodott abban, hogy javasolja a
Politikai és Biztonsági Bizottságnak e harmadik államok
hozzájárulásainak elfogadását.

(3) Az Európai Tanács 2002. december 12. és 13-i koppen-
hágai ülésén nyilatkozatot fogadott el, amelyben kijelen-
tette, hogy a „Berlin plusz” rendelkezései és azok végre-
hajtása kizárólag azokra az EU-tagállamokra vonatkozik
majd, amelyek egyben vagy NATO-tagállamok is, vagy a

„Partnerség a Békéért” részes felei, és amelyek ennek
megfelelően a NATO-val kétoldalú biztonsági megállapo-
dást kötöttek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Harmadik államok hozzájárulásai

A katonai erők létrehozásával és a személyzeti ellátottsággal
foglalkozó konferenciákat követően az EU boszniai és hercego-
vinai katonai műveletére a mellékletben felsorolt harmadik
államok hozzájárulásait fogadták el.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 21-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről
az elnök
A. HAMER
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(1) HL L 252., 2004.7.28., 10. o.



MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT HARMADIK ÁLLAMOK

— Argentína

— Bulgária

— Kanada

— Chile

— Marokkó

— Új-Zéland

— Norvégia

— Románia

— Svájc

— Törökország
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