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

A TANÁCS 2006/303/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. április 25.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai
Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról szóló 2005/355/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. május 2-án elfogadta a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja
keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási
missziójáról (1) (EUSEC RD Kongó) szóló
2005/355/KKBP együttes fellépést, majd ezt követően
2005. december 1-jén elfogadta a 2005/355/KKBP
együttes fellépésnek a KDK védelmi minisztériuma fize-
tési láncának javítását célzó technikai segítségnyújtási
projekt létrehozása tekintetében történő módosításáról
szóló 2005/868/KKBP együttes fellépést (2).

(2) Az EUSEC RD Kongó megbízatása 2006. május 2-án
lejár.

(3) A Politikai és Biztonsági Bizottság megállapodott az
EUSEC RD Kongó megbízatásának 2007. június végéig
történő meghosszabbításáról és a misszió struktúrájának
a KDK-beli átmenet utáni időszakhoz való hozzáigazítá-
sáról.

(4) A 2005/355/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/355/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. a 3. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) a kongói közigazgatáson belül az alábbi kulcshelyekre
kirendelt szakértők:

— a védelmi miniszter kabinetje,

— vezérkari főnökség,

— a szárazföldi haderők vezérkara,

— a haditengerészet vezérkara, és

— a légierő vezérkara.”;

2. a 15. cikk (1) bekezdésében az alkalmazás időpontja helyébe
a következő időpont lép:

„2007. június 30.”

2. cikk

A misszióval kapcsolatban 2006. május 3-tól 2007. június 30-
ig felmerülő kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referencia-
összeg 4 750 000 EUR.

3. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

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

Kelt Luxembourgban, 2006. április 25-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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