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

A TANÁCS 2006/773/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. november 13.)

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM
Rafah) létrehozásáról szóló, 2005/889/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. november 25-én elfogadta az Európai
Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segít-
ségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló,
2005/889/KKBP együttes fellépést (1), 12 hónapos időtar-
tamra.

(2) Az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság között kötött
megállapodás előírja, hogy a misszió kezdeti 12 hónapos
megbízatása további hat hónapra megújítható, kivéve, ha
valamennyi fél egyetért a misszió lezárásával.

(3) A Tanács 2006. szeptember 15-én megismételte az EU
BAM Rafah iránti folytatólagos elkötelezettségét.

(4) A palesztin és izraeli fél egyaránt kifejezésre juttatta bele-
egyezését az EU BAM Rafah meghosszabbításához, az
Európai Uniónak a gázai-egyiptomi határon elhelyezkedő
rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó
missziójáról szóló megállapodás V. cikkének megfelelően.

(5) A 2005/889/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/889/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. A 3. cikket el kell hagyni.

2. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg 2005-re 1 696 659 EUR, a
2006. január 1-jétől 2007. május 24-ig tartó időszakra
5 903 341 EUR.”;

3. A 16. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg
lép:

„Ez az együttes fellépés 2007. május 24-én hatályát veszti.”;

4. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Ezt az együttes fellépést legkésőbb 2007. március 31-ig felül
kell vizsgálni.”

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. november 13-án.

a Tanács részéről
az elnök
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