
A TANÁCS 2006/122/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának
meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) Az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért
felelős különleges képviselője megbízatása („EUKK”) az
Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős
különleges képviselője megbízatásának a módosításáról és
annak meghosszabbításáról szóló, 2003. december 8-i
2003/869/KKBP együttes fellépésben (1) meghatározottak
szerint 2006. február 28-án lejár.

(2) A 2003/869/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata
alapján az EUKK megbízatását 12 hónappal meg kell
hosszabbítani.

(3) Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében
hajtja végre, amely romolhat és veszélyeztetheti a közös
kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében
megállapított célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Aldo AJELLO-nak mint az Európai Uniónak az Afrikai Nagy
Tavak régiójáért felelős különleges képviselőjének a megbízatása
2007. február 28-ig meghosszabbodik.

2. cikk

Az EUKK megbízatása az Európai Uniónak az Afrikai Nagy
Tavak régiójában zajló béke- és átmeneti folyamatokra vonat-
kozó politikájának célkitűzésein alapul.

E célkitűzések a következőket foglalják magukban:

a) az Európai Unió aktív és hatékony hozzájárulása a Kongói
Demokratikus Köztársaságban („KDK”) az átmenet lezárá-
sához, valamint Burundiban, Ruandában és Ugandában a
politikai és gazdasági fejlődéshez;

b) különös figyelem fordítása ezekben az országokban a fejlesz-
tések regionális dimenziójára;

c) az Európai Unió folyamatos jelenlétének biztosítása a hely-
színen és a megfelelő nemzetközi fórumokon, kapcsolat
fenntartása a kulcsfontosságú szereplőkkel és a válságkeze-
léshez való hozzájárulás;

d) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójában foly-
tatott következetes, fenntartható és felelős politikájához való
hozzájárulás.

Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK
megbízatása a következőkre terjed ki:

a) szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az Afrikai Nagy
Tavak régiójában zajló béke- és átmeneti folyamatokban
részt vevő felekkel, a régió más országaival, az Amerikai
Egyesült Államokkal, az egyéb érintett országokkal, az Egye-
sült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), az egyéb érintett
nemzetközi szervezetekkel, az Afrikai Unióval (AU), régióbeli
egyéb szervezetekkel és azok képviselőivel, valamint egyéb
fontos helyi vezetőkkel, annak érdekében, hogy velük együtt-
működve megerősítse a régióban a békefolyamatot és a
békemegállapodásokat;

b) figyelemmel kíséri a felek közötti béke- és átmeneti folya-
matot, és adott esetben az Európai Unió tanácsával, illetve
támogatásával látja el a feleket;

c) igény szerint hozzájárul a felek között létrejött béke-és
tűzszüneti megállapodások végrehajtásához és diplomáciai
megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok a
megállapodások szabályait megszegik;

d) a békefolyamatokkal összefüggésben konstruktív párbe-
szédbe kezd a megállapodások aláíróival a demokrácia és a
jó kormányzás alapvető jogi normái – ideértve az emberi
jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának előmozdí-
tása érdekében;
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(1) HL L 326., 2003.12.13., 37. o. A legutóbb a 2005/586/KKBP
együttes fellépéssel (HL L 199., 2005.7.29., 97. o.) meghosszabbított
és módosított együttes fellépés.



e) hozzájárul a gyermekekről, illetve a fegyveres konfliktusról
szóló EU iránymutatás végrehajtásához;

f) a Nagy Tavak régiójának békéjéről, biztonságáról, demokrá-
ciájáról és fejlődéséről szóló konferencia előkészítése kapcsán
együttműködik az ENSZ főtitkárának az Afrikai Nagy Tavak
régiójáért felelős különmegbízottjával és az AU elnökének
különleges megbízottjával, illetve hozzájárul azok munká-
jához;

g) jelentést készít az Európai Unió által a béke- és átmeneti
folyamathoz nyújtott támogatás lehetőségeiről és az európai
uniós kezdeményezések megvalósításának legmegfelelőbb
módjáról;

h) figyelemmel kíséri a felek konfliktus esetén tett azon lépéseit,
amelyek a folyamatban levő békefolyamatok kimenetelét
negatívan befolyásolhatják;

i) hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban
megértsék az Európai Unió szerepét;

j) szükség szerint tanácsot és segítséget nyújt a KDK biztonsági
ágazatának reformja keretében, különösen politikai iránymu-
tatást ad – helyi szintű feladataik teljesítése érdekében – az
EU Rendőri Missziója („EUPOL Kinshasa”), valamint a kongói
hatóságok számára a biztonsági ágazat reformja keretében
tanáccsal és segítséggel szolgáló EU-misszió („EUSEC RD
Congo”) vezetőinek.

4. cikk

(1) Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felü-
gyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK
minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2) A Politikai és Biztonsági Bizottság („PBB”) kiemelt kapcso-
latot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a
Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai
iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

(1) Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg 820 000 EUR.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszíro-
zott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonat-

kozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni,
azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad
a Közösség tulajdona.

(3) A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szer-
ződés tárgyát képezi. A kiadások 2006. március 1-től elszámol-
hatóak.

(4) Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott
esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

(1) Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi
eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával
az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a
Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az
őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnök-
séget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2) A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot
tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t
munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intéz-
ményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalma-
zását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intéz-
ménye fedezi.

(3) Minden, nem kirendelés útján betöltendő A kategóriájú
állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon meghirdet, és
ezekről az állásokról a tagállamokat és az intézményeket is
értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők
alkalmazása érdekében.

(4) Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának
elvégzéséhez, valamint a zökkenőmentes működéshez szükséges
kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel
együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden
ehhez szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főkép-
viselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes
munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtit-
kár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a
főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Álta-
lános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.
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8. cikk

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása
érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az
elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni.
Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképvisele-
teinek és a Bizottság delegációinak. Az EUKK helyben szoros
kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külkép-
viseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében,
hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújt-
sanak. Az EUKK egyéb, a helyszínen lévő nemzetközi és regio-
nális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai
Uniónak az érintett régióban történő egyéb tevékenységeivel
való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK
2006. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2006.
november közepéig a megbízatás teljesítéséről átfogó jelentést
nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizott-
ságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munka-
csoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez.

A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főtitkár/-
főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását,
módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra
vonatkozóan.

10. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

11. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-én.

a Bizottság részéről
az elnök
J. PRÖLL

HU2006.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 49/19


