
A TANÁCS 2005/822/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 21.)

az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó Kinshasai (KDK) rendőri missziójáról
(EUPOL „Kinshasa”) szóló 2004/847/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 14. cikkére és 25. cikke harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az EUPOL „Kinshasa” létrehozásáról szóló 2004/847/
KKBP együttes fellépés (1)2005. december 31-én hatályát
veszti.

(2) A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) elnöke,
Joseph Kabila 2005. október 6-án levelet küldött a főtit-
kárnak/főképviselőnek, amelyben felkérte az EU-t az
EUPOL Kinshasa meghosszabbítására.

(3) A Tanács 2005. november 7-én megállapodott az EUPOL
„Kinshasa” jelenlegi megbízatásának lejártát követő
további 12 hónappal történő meghosszabbításáról. Ez
az együttes fellépés e meghosszabbítás 2006. április 30-
ig tartó első szakaszára vonatkozik.

(4) Harmadik államok az Európai Tanács nizzai ülésén
megállapított iránymutatások szerint vehetnek részt a
műveletben.

(5) A KDK-beli jelenlegi biztonsági helyzet romolhat, amely
esetlegesen komoly hatással lehet a demokrácia, a jogál-
lamiság, valamint a nemzetközi és regionális biztonság
megerősítésének folyamatára. Az Unió politikai erőfeszí-
tésének és a források biztosításának elkötelezett folytatása
elősegíti a régió stabilitásának megteremtését.

(6) A Politikai és Biztonsági Bizottság 2004. december 9-én
Adilio Custodio szuperintendánst nevezte ki az EUPOL
Kinshasa misszió vezetőjének, akinek megbízatását a
misszió időtartamára meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2004/847/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Tervezés

A Tanács Főtitkársága kidolgozza az EUPOL »Kinshasa«
megvalósításához szükséges valamennyi technikai eszközt.
A misszió vezetője kidolgozza a műveleti tervet (OPLAN),
amely figyelembe veszi az átfogó kockázatfelmérést. A műve-
leti tervet a Tanács hagyja jóvá.”

2. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Megbízatás

Az Európai Unió az IRE felállításához és kezdeti működte-
téséhez biztosítandó ellenőrzés, iránymutatás és tanácsadás
céljából rendőri missziót tart fenn Kinshasában (KDK)
annak érdekében, hogy az IRE az akadémiai központban
kapott képzésnek megfelelően és az e területen létező
legjobb nemzetközi gyakorlattal összhangban végezze
feladatát. Ezeknek a fellépéseknek az IRE parancsnoklási
rendjére kell összpontosulniuk az IRE irányítási alkalmassá-
gának javítása, valamint feladatainak végrehajtása során a
műveleti egységek számára biztosított ellenőrzés, iránymu-
tatás és tanácsadás céljából.

Az EUPOL »Kinshasa« folytatja az IRE felállításának és fejlő-
désének ellenőrzését, iránymutatással és tanácsadással való
ellátását, beleértve az átfogóbb tanácsadást a missziók végre-
hajtása során az IRE parancsnoklási rendje számára, a foko-
zott tanácsadást a KDK területén folytatott hatékony rendőri
tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiegészítő kérdések tekin-
tetében, és fokozza az együttműködést az EUSEC RD
CONGO-val a biztonsági ágazati reform területén.”
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3. a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A misszió szervezeti felépítése

A misszió a parancsnokságból (HQ) és a rendőri ellenőrző
egységekből áll. A parancsnokság a misszióvezető hivatalából
és egy ü.gyviteli részlegből áll. Valamennyi ellenőr, iránymu-
tató és tanácsadó, valamint oktató együttes elhelyezése az
IRE műveleti bázisán történik.”

4. a 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg maximálisan 4 370 000 EUR a
2004. december 9-től 2006. április 30-ig terjedő időszakra.”

5. a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„b) A rendőri misszió vezetője teljes jelentési kötelezettséggel
tartozik a Bizottságnak, aki felügyeli annak e szerződés
keretében vállalt tevékenységeit.”

6. a 14. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg
lép:

„Ez az együttes fellépés 2006. április 30-án hatályát veszti.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

3. 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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