
A TANÁCS 2005/807/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 21.)

az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról és
módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak 14. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2002. november 25-én elfogadta az Európai
Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának
meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes
fellépést (1).

(2) A Tanács 2004. november 22-én elfogadta a
2002/921/KKBP együttes fellépés 2005. december 31-ig
történő meghosszabbításáról szóló 2004/794/KKBP
együttes fellépést (2).

(3) Az EUMM-nek folytatnia kell tevékenységét a Nyugat-
Balkánon az Európai Unió e térség felé képviselt politi-
kája támogatására, különösen Koszovóra, Szerbiára és
Montenegróra, valamint olyan szomszédos térségekre
összpontosítva, amelyekre bármilyen kedvezőtlen fejle-
mény Koszovóban vagy Szerbiában és Montenegróban
hatással lehet.

(4) Az EUMM megbízatását ezért ennek megfelelően kell
meghosszabbítani és módosítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az EUMM megbízatása 2006. december 31-ig meghosszab-
bodik.

2. cikk

A 2002/921/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„a) ellenőrzi a politikai és a biztonsági fejleményeket a
felelőssége alá tartozó területen, különösen Koszovóra,
Szerbiára és Montenegróra, valamint olyan szomszédos
térségekre összpontosítva, amelyekre bármilyen kedve-
zőtlen fejlemény Koszovóban vagy Szerbiában és Monte-
negróban hatással lehet;”

2. A 3. cikk (3) bekezdése helyesen:

„(3) A főtitkár/főképviselő gondoskodik arról, hogy az
EUMM rugalmasan és ésszerű módon működjön. Ebben az
összefüggésben rendszeresen megvizsgálja a feladatokat és az
EUMM megbízatása alá tartozó földrajzi területet az EUMM
belső szervezetének az Unió nyugat-balkáni prioritásaihoz
való folyamatos hozzáigazítása érdekében. A Tanácsnak
2006 kezdetén tesz jelentést arra vonatkozóan, hogy Albá-
niában megvannak-e a feltételek a megfigyelő tevékenység
befejezéséhez; 2006 elején felülvizsgálja az EUMM jelenlétét
Boszniában és Hercegovinában és ajánlásokat terjeszt be. A
Bizottság teljes mértékben közreműködik.”

3. A 6. cikk (1) bekezdésének szövege a következő:

„(1) A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg

a) 2 millió EUR 2005-re és

b) 1 723 982,80 EUR 2006-ra.”

4. A 8. cikk második bekezdésében a „2005. december 31.”
szövegrész helyébe a „2006. december 31.” lép.

3. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

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

Kelt, Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW
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