
A TANÁCS 2006/202/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 27.)

az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójáról (Acehi Megfigyelő
Misszió – AMM) szóló 2005/643/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2005. szeptember 9-én elfogadta a
2005/643/KKBP együttes fellépést (1), amely 2005. szep-
tember 15-től létrehozta az Európai Unió Acehben (Indo-
nézia) tevékenykedő Megfigyelő Misszióját (Acehi
Megfigyelő Misszió – AMM) annak érdekében, hogy segít-
séget nyújtson Indonéziának az indonéz kormány és a
Szabad Acehért Mozgalom (GAM) által 2005. augusztus
15-én aláírt szándéknyilatkozatban foglalt, Acehről szóló
végső megállapodás végrehajtásában.

(2) A 2005/643/KKBP együttes fellépés 15. cikke előírja,
hogy a Tanács legkésőbb 2006. március 15-ig meghatá-
rozza, hogy meg kell-e hosszabbítani az AMM megbíza-
tását.

(3) Az indonéz kormány 2006. február 13-án felkérte az
EU-t az AMM megbízatásának további 3 hónappal
történő meghosszabbítására. A GAM szintén jelezte
támogatását a misszió meghosszabbítást illetően.

(4) A Tanács 2006. február 27-én újólag kinyilvánította az
acehi békefolyamat iránti támogatását, és megerősítette
az AMM időtartamának további 3 hónappal történő
meghosszabbítására irányuló szándékát.

(5) A 2005/643/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/643/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. a 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az AMM különösen:

a) figyelemmel kíséri a Szabad Acehért Mozgalom aktív
tagjainak újrabeilleszkedését;

b) figyelemmel kíséri az emberi jogok helyzetét, és segítséget
nyújt e téren a fenti a) pontban meghatározott feladattal
összefüggésben;

c) figyelemmel kíséri a jogszabályok megváltoztatásának
folyamatát;

d) dönt az amnesztiával kapcsolatos vitás ügyekben;

e) kivizsgálja a panaszokat és az egyetértési nyilatkozat állí-
tólagos megsértéseit, valamint döntést hoz ezekről;

f) kapcsolatot és megfelelő együttműködést alakít ki és tart
fenn a felekkel.”;

2. a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az AMM felépítése

Az AMM felépítését, ideértve a parancsnokságot és a körzeti
hivatalokat is, a műveleti tervben (OPLAN) határozzák meg.”;

3. a 16. cikk második bekezdésében az időpont helyébe a
következő időpont lép: „2006. június 15.”

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, 2006. február 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
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