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

A TANÁCS 2005/582/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. július 28.)

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

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére, 18. cikkének (5) bekez-
désére, valamint 23. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanács 2003. december 8-án elfogadta az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője
megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról szóló 2003/872/KKBP együttes fellépést (1).

(2) 2005. február 2-án a Tanács elfogadta a 2005/100/KKBP együttes fellépést (2) az Európai Unió
különleges képviselője megbízatásának 2005. augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról.

(3) A Tanács 2005. április 26-án elfogadta a 2005/330/KKBP együttes fellépést (3) az Európai Unió
különleges képviselője megbízatásának módosításáról.

(4) A 2003/872/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az Európai Unió különleges képviselője
(EUKK) megbízatását további hat hónappal meg kell hosszabbítani.

(5) Az EBESZ grúziai határmegfigyelő missziójának lezárulását követően a Politikai és Biztonsági
Bizottság – az Európai Unió megközelítésének következő lépéseiként – 2005. június 9-én megálla-
podott abban, hogy a helyzetre a dél-kaukázusi EUKK megerősítésével reagál.

(6) A Politikai és Biztonsági Bizottság 2005. június 9-én megállapodott a grúz büntetőrendszer reformst-
ratégiájának végrehajtásához az Európai Unió által – a grúziai jogállamiság-misszió (EUJUST THEMIS)
befejezését követően – nyújtott támogatás részletes szabályairól.

(7) Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és sértheti a közös
kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló Szerződés 11. cikkében meghatározott célki-
tűzéseit.

(8) Az EUKK megbízatását ennek megfelelően módosítani kell,
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ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Heikki TALVITIE megbízatása, mint az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője (EUKK), 2006.
február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

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

a) A 3. cikk h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h) támogató csoporton keresztül:

— jelentéseket és a határhelyzetre vonatkozó folyamatos értékeléseket készít az Európai Unió
részére, és elősegíti a Grúzia és az Orosz Föderáció közötti bizalomépítést, ezáltal biztosítva a
valamennyi érintett szereplővel való hatékony együttműködést és kapcsolattartást,

— Tbilisziben segíti a Grúz Határőrséget és az egyéb megfelelő kormányzati intézményeket egy
átfogó reformstratégia előkészítésében,

— együttműködik a grúz hatóságokkal a Tbiliszi és a határ közötti kommunikáció fokozása érde-
kében, a tanácsadást is beleértve. Ezt a feladatot a Tbiliszi és a határ között elhelyezkedő
Regionális Határőrségi Központokkal szorosan együttműködve kell végrehajtani (Abházia és
Dél-Oszétia kivételével),

— felügyeli a büntető igazságügyi rendszer reformstratégiájának a grúz hatóságok és egyéb szereplők
általi végrehajtását, különösen a grúz kormány által létrehozott irányítócsoportnak nyújtott
támogatáson keresztül.”;

b) Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg
1 930 000 EUR.”

3. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt az együttes fellépést 2005. szeptember
1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. július 28-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW
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