
A TANÁCS 2004/901/KKBP HATÁROZATA

(2004. december 22.)

az Európai Uniónak Kambodzsában a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek destabilizációra
vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulása tekintetében az
1999/34/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló 1999/730/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniónak a kézi lőfegyverek és a könnyű
fegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése
elleni küzdelemhez való hozzájárulásáról szóló, 1998. december
17-i 1999/34/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen
annak 6. cikkére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szer-
ződés 23. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1) A Tanács 1999. november 15-én elfogadta az Európai
Uniónak Kambodzsában a kézi lőfegyverek és a könnyű
fegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elter-
jedése elleni küzdelemhez való hozzájárulásáról szóló
1999/730/KKBP határozatot az 1999/34/KKBP együttes
fellépés (2) végrehajtásaként.

(2) A Tanács 2004. november 22-én elfogadta az
1999/730/KKBP határozat 2005. november 15-ig
történő meghosszabbításáról szóló 2004/792/KKBP
határozatot (3).

(3) Az 1999/730/KKBP határozat hatálya alá tartozó projekt
végrehajtása céljából szükséges a projektvezető feladat-
meghatározásának kiigazítása 2005. vonatkozó idősza-
kára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/730/KKBP határozat melléklete helyébe ezen határozat
melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről
C. VEERMAN

az elnök
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(1) HL L 9., 1999.1.15., 1. o.
(2) HL L 294., 1999.11.16., 5. o.
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MELLÉKLET

A PROJEKTVEZETŐ MEGBÍZATÁSA (2005)

1. Az 1. cikk (c) bekezdésének alkalmazásában a projektvezető a kambodzsai fegyveres erőkkel együttműködve folytatja
a munkát a nyilvántartások vezetésével, a fegyverkészletek igazgatásával és biztonságával, valamint az e területet érintő
politikák, irányvonalak és gyakorlat kidolgozásával kapcsolatban. E célból a projektvezető az 1. katonai körzetben
(Stung Treng), a 2. katonai körzetben (Kampong Cham), a 3. katonai körzetben (Kampong Speu), a 4. katonai
körzetben (Siem Reap) és az 5. katonai körzetben (Battambang) korábban végrehajtott projektek felügyeletét látja
el. A Honvédelmi Minisztériummal szoros együttműködésben egy újabb, a Királyi Csendőrség fegyvereinek bizton-
ságos tárolásáról és nyilvántartásáról szóló projektet határoz meg és hajt végre mind a 24 tartományban. Ez magában
foglalja közép- és rövid távú tároló létesítmények építését, az érintett személyi állomány továbbképzését minden
szinten, valamint minden fegyver a Nemzetvédelmi Minisztérium központosított számítógépes adatbázisában való
nyilvántartásba vételét. A projektvezető ugyanilyen feltételek mellett hasonló projektet szervez a Phnom Penh-i
különleges katonai körzetben, és országos szinten tovább folytatja az erőfeszítéseket a képzés, a rendszerfejlesztés
és a fegyverek nyilvántartása területén. A végrehajtott projekteknek magukban kell foglalniuk a szakértők támogatá-
sával azon kormányprogram számára nyújtott segítséget, amely a feleslegessé vált katonai fegyverek, illetve adott
esetben begyűjtött fegyverek, valamint a hadseregnek, a rendőrségnek és a biztonsági erőknek még mindig birtokában
levő, feleslegesség vált fegyverek megsemmisítésére szánt kisebb-nagyobb közünnepségeket öleli fel.

2. A projektvezető a lehető legteljesebb mértékben felügyeli az EU ASAC program részeként korábban végzett tevé-
kenységeket, beleértve a fegyvertörvény-tervezet Nemzetgyűlés általi elfogadását és azt követő alkalmazását, a kormány
rejtett és illegálisan tartott fegyverek begyűjtésére és az önkormányzati fegyverbiztonsági tanácsok tagjainak képzésére
vonatkozó programjához, valamint a lakosság fegyverbiztonsággal kapcsolatos tudatosságát növelő programokhoz
való segítségnyújtást. A projektvezető igény esetén továbbra is tanácsadást – és ha lehetséges, segítséget – nyújt a
kormánynak, a nemzetközi szervezeteknek és a helyi nem kormányzati szervezeteknek a fegyverbiztonsággal és az EU
ASAC jelenlegi és korábbi tevékenységeivel kapcsolatos kérdésekben.

3. A projektvezető gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárásokat hozzanak létre a tevékenységek hatékony nyomon
követésére és értékelésére. E célból megpróbál teljes együttműködést biztosítani a kambodzsai kormány, valamint a
rendőri és biztonsági erők között.

4. A projektvezető ösztönzi és segíti a többi támogatót a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek csökkentésére és
ellenőrzésére tett erőfeszítések pártolásában, és ha szükséges, készen áll arra, hogy az e megbízatásban meghatározott
hatáskörének keretein belül más támogatókkal együtt ilyen projekteket végrehajtson. Szem előtt tartva az Európai
Unió élenjáró szerepét e területen, a projektvezető kulcsszerepet vállal a nemzetközi erőfeszítésekben, és ha szükséges,
közreműködik a többi támogató által támogatott projektek vezetésében.

5. A projektvezető terveket készít a kambodzsai fegyveres erők fegyverkészleteinek nyilvántartásával, kezelésével és
biztonságával kapcsolatos feladatok 2006 júniusáig történő elvégzésére, és az Európai Uniónak Kambodzsában a
kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek csökkentésére és ellenőrzésére vonatkozó támogatási projektje azután következő
mielőbbi lezárására.
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