
A TANÁCS 2004/532/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2004. június 28.)

az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és
módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) 2003. december 8-án a Tanács elfogadta az Európai Unió
dél-kaukázusi különleges képviselője („EUKK”) megbízatá-
sának módosításáról és 2004. június 30-ig történő
meghosszabbításáról szóló 2003/872/KKBP együttes
fellépést (1).

(2) A fenti együttes fellépés felülvizsgálata alapján a külön-
leges képviselő megbízatását meg kell hosszabbítani.

(3) 2004. június 28-án a Tanács elfogadta az Európai Unió
grúziai jogállamiság-missziójáról, az EUJUST THEMIS-ről
szóló 2004/523/KKBP együttes fellépést (2). Ezen együttes
fellépés különleges szerepet szán a dél-kaukázusi EUKK-
nak. Az EUKK megbízatását ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4) 2003. november 17-én a Tanács elfogadta az Európai
Unió különleges képviselőinek kinevezésére, megbízatá-
sára és finanszírozására vonatkozó iránymutatásokat.

(5) Az EUKK megbízatását olyan helyzetben hajtja végre,
amely romolhat, és veszélyeztetheti a KKBP-NEK az
Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkében meghatá-
rozott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Heikki TALVITIE úrnak a 2003/872/KKBP együttes fellépésben
meghatározott megbízatása, mint az Európai Unió dél-kaukázusi

különleges képviselője (EUKK), ezennel 2005. február 28-ig
meghosszabbításra kerül.

2. cikk

A 2003/872/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

a) a 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

„g) ellátja a 2004/523/KKBP együttes fellépéssel létrehozott
EUJUST THEMIS, az Európai Unió grúziai jogállamiság-
missziója politikai felügyeletét annak érdekében, hogy
iránymutatást adjon a misszió vezetőjének (a főtitkár/
főképviselővel összhangban), és jelentést tegyen a
Tanácsnak (a főtitkár/főképviselőn keresztül) a misszió
tevékenységéről.”;

b) az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fede-
zésére szolgáló finanszírozási referenciaösszeg 396 000
euró.”

3. cikk

Ez az együttes fellépés 2004. július 1-jén lép hatályba.

4. cikk

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

Kelt Luxembourgban, 2004. június 28-án.

a Tanács részéről
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az elnök

HUL 234/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.7.3.

(1) HL L 326., 2003.12.13., 44. o.
(2) HL L 228., 2004.6.29., 21. o.


