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

A TANÁCS 2005/680/KKBP HATÁROZATA

(2005. augusztus 12.)

az Európai Unió és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti, az Európai Unió Kongói
Demokratikus Köztársaságbeli EUPOL Kinshasa rendőri missziójának jogállásáról és

tevékenységéről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1) 2004. december 9-én a Tanács elfogadta az Európai
Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kins-
hasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL „Kinshasa”) szóló
2004/847/KKBP együttes fellépést (1).

(2) Az említett együttes fellépés 13. cikke rendelkezik arról,
hogy az EUPOL Kinshasa kongói demokratikus köztársa-
ságbeli személyzetének jogállását – beleértve adott
esetben az EUPOL Kinshasa lebonyolításához és zavartalan
működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és
további garanciákat – a Szerződés 24. cikkében megálla-
pított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(3) Az elnökség munkáját segítő főtitkár/a KKBP főképvise-
lője, akinek a Tanács 2005. január 24-én felhatalmazást
adott tárgyalások megkezdésére az elnökség nevében,
lefolytatta az EUPOL Kinshasa jogállásáról és tevékenysé-
géről szóló megállapodás megkötésére irányuló tárgyalá-
sokat a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányával.

(4) A megállapodás 11. cikkének (4) bekezdése ellenére, a
termékek és szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárá-
soknak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság
és az egyenlő bánásmód elveinek, valamint a megkülön-
böztetés tilalmának.

(5) A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Kongói Demokratikus Köztársaság
közötti, az Európai Unió EUPOL Kinshasa Kongói Demokratikus
Köztársaságbeli rendőri missziójának jogállásáról és tevékenysé-
géről szóló megállapodást az Unió jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podásnak az Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni (2).

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW

HU2005.10.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 256/57

(1) HL L 367., 2004.12.14., 30. o.
(2) A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága

hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


