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

A TANÁCS 2006/412/KKBP HATÁROZATA

(2006. június 12.)

az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a
választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai művelet

(EUFOR RD Congo) megkezdéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokra-
tikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási
folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós
katonai művelet megkezdéséről szóló, 2006. április 27-i
2006/319/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen
annak 5. cikkére,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára a 2006.
április 18-án kelt levelében – válaszul az elnökség 2006.
március 28-i levelére – megerősítette a MONUC részére
nyújtott uniós katonai támogatásra vonatkozó alapel-
veket.

(2) A KDK hatóságai üdvözölték a választási folyamat során
a MONUC részére nyújtott uniós katonai támogatás lehe-
tőségét.

(3) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2006. április
25-én elfogadta a Kongói Demokratikus Köztársaságban
a választásokat magában foglaló időszak során a MONUC
részére nyújtott támogatáshoz az Európai Unió haderői
ideiglenes telepítésének (EUFOR RD Congo) engedélyezé-
séről szóló 1671 (2006) sz. határozatot.

(4) A KDK független választási bizottsága bejelentette, hogy a
KDK-beli választások első fordulóját 2006. július 30-án
tartják.

(5) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyze-
téről szóló jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően Dánia
nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású

határozatainak és tevékenységeinek kidolgozásában és
végrehajtásában, és következésképpen nem vesz részt a
művelet finanszírozásában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A KDK-ban a választási folyamat során a MONUC részére támo-
gatást nyújtó uniós katonai művelet (EUFOR RD Congo
művelet) 2006. június 12-én kezdődik.

2. cikk

Az EU műveleti parancsnok azonnali hatállyal felhatalmazást
kap a mozgósítási parancs (ACTORD) kiadására annak érde-
kében, hogy a fegyveres erők telepítését a műveleti területre
történő megérkezésüket követő hatalom-átruházást megelőzően
elvégezzék, és a misszió végrehajtását megkezdjék.

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2006. június 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
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