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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2007/147/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 27.)

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

2006/319/KKBP tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2006. április 27-én elfogadta az Egyesült
Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaság-
beli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során
történő támogatására irányuló európai uniós katonai
műveletről (EUFOR RD Congo) szóló 2006/319/KKBP
együttes fellépést (1).

(2) A katonai művelet megkezdésére a 2006/412/KKBP
tanácsi határozat (2) alapján 2006. június 12-én, befeje-
zésére pedig a 2006/319/KKBP együttes fellépés 15.
cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint
2006. november 30-án került sor. Ezt követően vala-
mennyi erőt átcsoportosították a műveleti területről.

(3) Az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású
műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási
mechanizmusának létrehozásáról (Athena) szóló, 2004.
február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat (3) megha-
tározza a műveleti elszámolások ellenőrzésére és végzé-
sére vonatkozó eljárásokat.

(4) A 2006/319/KKBP együttes fellépés 15. cikkének (3)
bekezdésével összhangban az együttes fellépést hatályon
kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A Tanács 2006/319/KKBP együttes fellépése ezennel hatályát
veszti. Ez nem érinti a 2004/197/KKBP határozatban a műveleti
elszámolások ellenőrzése és végzése tekintetében előírt rendel-
kezéseket.

2. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Tanács részéről
az elnök

P. STEINBRÜCK
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