
A TANÁCS 2006/413/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. június 12.)

az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/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) A Tanács 2005. március 7-én elfogadta az Európai Unió
integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX)
szóló 2005/190/KKBP együttes fellépést (1). Ez az
együttes fellépés 2006. június 30-án hatályát veszti.

(2) A Tanács 2005. július 18-án üdvözölte az EUJUST LEX
elindítását és a Bizottságnak az e területen végzendő
kiegészítő munka előkészítésének megkezdésére irányuló
elkötelezettségét. Az Irak által – különösen a jogállamiság
és az emberi jogok területén – megfogalmazott igények
figyelembevételével, a Tanács felkérte az illetékes tanácsi
szerveket annak megfontolására, hogy az EU milyen
további intézkedéseket tehet, hogy Irakot ezen igények
kielégítésében segítse.

(3) A Tanács 2005. november 7-én elismerően nyilatkozott
az EUJUST LEX munkájáról és tudomásul vette az iraki
átmeneti kormány kérését, amely a misszió jelenlegi
megbízatásának meghosszabbítására és a képzési terület
kibővítésére irányul. A Tanács újólag megerősítette, hogy
támogatja az e területen folytatandó kiegészítő munka
végzésére irányuló bizottsági előkészületeket.

(4) Az Európai Tanács 2005. december 15–16-i ülésén ismé-
telten elkötelezte magát Irak újjáépítésének támogatása
mellett, többek között az EUJUST LEX révén.

(5) A Tanács 2006. május 15-én úgy nyilatkozott, hogy kész
az EUJUST LEX tevékenységi körét annak jelenlegi megbí-
zatásához képest kiterjeszteni, eleget téve az iraki igé-
nyeknek és kérelmeknek.

(6) A misszió főtitkár/főképviselő általi felülvizsgálatát köve-
tően a Tanács 2006. június 12-én megállapodott az

EUJUST LEX-nek a jelenlegi megbízatását követő újabb
18 hónapra történő meghosszabbításáról, 2007.
december 31-ig. Ezen együttes fellépés a meghosszabbítás
2006. október 31-ig tartó első szakaszára vonatkozik.

(7) A 2005/190/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/190/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az EUJUST LEX kidolgoz minden, a végrehajtásához
szükséges technikai eszközt. A misszió vezetője, össz-
hangban a módosított CONOPS-szal módosításokat dolgoz
ki az OPLAN-hoz, amelyek figyelembe veszik az átfogó
kockázatfelmérést.”

2. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az iraki különleges biztonsági helyzet miatt a bagdadi
szolgáltatások biztosítása az Egyesült Királyság és az e szol-
gáltatásokat nyújtó és azokért számlázó cégek között
megkötött szerződések alapján történik. Az EUJUST LEX
költségvetése legfeljebb 2 500 000 EUR összegig fedezi e
kiadásokat. Az Egyesült Királyság, a misszió vezetőjével
konzultálva, e kiadásokról – megfelelő adatokat tartalmazó
– jelentést tesz a Tanácsnak.”

3. A 14. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg
lép:

„Ez az együttes fellépés 2006. október 31-én hatályát veszti.”

4. A mellékletet el kell hagyni.
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(1) HL L 62., 2005.3.9., 37. o.



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 Luxembourgban, 2006. június 12-én.

a Tanács részéről
az elnök

U. PLASSNIK
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