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

A TANÁCS 2005/784/KKBP HATÁROZATA

(2005. november 7.)

az Európai Uniónak Kambodzsában a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek destabilizációra
vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulása tekintetében a

1999/730/KKBP határozat meghosszabbításáról és 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, 2002. július
12-i 2002/589/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen
annak 6. cikkére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szer-
ződés 23. cikke (2) bekezdésére,

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 (2).

(2) Az 1999/730/KKBP határozatot legutóbb a
2004/792/KKBP határozat hosszabbította meg és módo-
sította.

(3) Egyes végső célkitűzések 2005. november 15-ig, az
1999/730/KKBP határozat lejáratának időpontjáig nem
teljesültek, míg más célkitűzéseket ezen időpontot köve-
tően egységesíteni kell. A szóban forgó projekt több évre
szól.

(4) Az 1999/730/KKBP határozatot ennek megfelelően meg
kell hosszabbítani és módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/730/KKBP határozat a következőképpen módosul:

a) a 3. cikk (1) bekezdésében az „1 375 565 EUR” pénzügyi
referenciaösszeg helyébe a „600 000 EUR” lép;

b) a 4. cikk második albekezdésében a „2005. november 15.”
helyébe „2006. november 15.” lép;

c) az 5. cikket el kell hagyni;

d) a melléklet helyébe ezen határozat mellékletében szereplő
szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat 2005. november 16-án lép hatályba.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW

HU2005.11.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/53

(1) HL L 191., 2002.7.19., 1. o.
(2) HL L 294., 1999.11.16., 5. o. A legutóbb a 2004/901/KKBP hatá-

rozattal (HL L 379., 2004.12.24., 111. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A PROJEKTVEZETŐ MEGBÍZATÁSA (2006)

1. 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), az 5. katonai
körzetben (Battambang), a különleges katonai körzetben (Phnom Penh) és a Királyi Csendőrségben korábban végre-
hajtott projektek felügyeletét látja el. A Honvédelmi Minisztériummal szoros együttműködésben egy újabb, a légierő és
a haditengerészet fegyvereinek biztonságos tárolásáról és nyilvántartásáról szóló projektet határoz meg és hajt végre.
Ez magában foglalja közép- és rövid távú tároló létesítmények építését, az érintett személyi állomány továbbképzését
minden szinten, valamint minden fegyvernek a Nemzetvédelmi Minisztérium központosított számítógépes adatbázi-
sában való nyilvántartásba vételét. A végrehajtott projektnek magában kell foglalnia a szakértők támogatásával azon
kormányprogram számára nyújtott segítséget, amely a feleslegessé vált katonai fegyverek, illetve adott esetben begyűj-
tött fegyverek, valamint a hadseregnek, a rendőrségnek és a biztonsági erőknek még mindig birtokában levő, felesle-
gessé vált fegyverek megsemmisítésére szánt közünnepségeket öleli fel.

2. A projektvezető igény esetén továbbra is tanácsadást – és ha lehetséges, segítséget – nyújt a kormánynak, a nemzet-
közi 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 légierő és a hadi tengerészet fegyvereinek biztonságos tárolására és nyilvántartásba vételére irányuló projekt
befejezését követően a projektvezető végrehajtja a projektvezető 2005. évi, a fegyverkészletek nyilvántartásának,
kezelésének és biztonságának egységesítésére, valamint a projekt lezárására és felszámolására vonatkozó feladatmeg-
határozása szerint elkészített terveket.”
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