
III
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AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2007/192/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. március 27.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai
Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról szóló 2005/355/KKBP együttes fellépés módosításáról

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 (EUSEC RD Kongó) szóló 2005/355/KKBP
együttes fellépést (1). A misszió megbízatása 2007. június
30-án lejár.

(2) Felül kell vizsgálni az Európai Unió által a kongói ható-
ságoknak a KDK biztonsági ágazati reformja terén nyúj-
tott támogatást az Unió különböző – az EUSEC RD
Kongó missziót is magában foglaló – kezdeményezéseit
ötvöző, globális megközelítés előmozdítása érdekében. A
Politikai és Biztonsági Bizottság első lépésként és az emlí-
tett felülvizsgálat előkészítése érdekében a misszió által
megtett intézkedések megerősítésében állapodott meg,
különösen figyelembe véve a misszió vezetője által
megjelölt igényeket.

(3) 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 2. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Ezenkívül a misszióvezetőnek felhatalmazása van arra, hogy
konkrét projektek végrehajtásának felügyelete és biztosítása
céljából, a Bizottsággal egyeztetve, a KDK hatóságai javára, a
fenti 1. cikk szerint létesített misszió keretében a tagállamok
pénzügyi hozzájárulásához folyamodjon.

E célból a misszióvezető megállapodást köt az érintett tagál-
lamokkal. A megállapodások konkrét részletes szabályokat
állapítanak meg a harmadik felektől származó, a misszióve-
zetőnek a hozzájáruló tagállamok által rendelkezésre bocsá-
tott pénzeszközök kezelése során hozott intézkedései vagy
elkövetett mulasztásai révén okozott károkkal kapcsolatos
panaszok orvoslására is.

A misszióvezetőnek a tagállamok pénzeszközei kezelése
során hozott intézkedéseivel vagy elkövetett mulasztásaival
járó felelősséget a hozzájáruló tagállamok semmilyen esetben
sem háríthatják az Európai Unióra vagy a Tanács főtitkárára
/a főképviselőre.”

2. A 3. cikk a) és b) pontjai helyébe a következő szöveg lép:

„a) egy kinshasai iroda, a kongói hatóságoktól független
misszióvezetővel és személyi állománnyal, amely az aláb-
biakból áll:
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(1) HL L 112., 2005.5.3., 20. o. A legutóbb a 2006/303/KKBP együttes
fellépéssel módosított (HL L 112., 2006.4.26., 18. o.) módosított
együttes fellépés.



— a tagállamok által finanszírozott vagy végrehajtott
konkrét projektek meghatározásával és támogatásával
megbízott egység,

— a kongói vezetés által tárcaközi szinten irányított, a
biztonsági ágazat reformjával kapcsolatos munkához
való hozzájárulásért felelős csoport;

b) a kongói vezetésen belül különösen az alábbi kulcshe-
lyekre kirendelt szakértők:

— a védelmi miniszter kabinetje,

— vezérkari főnökség,

— a szárazföldi haderők vezérkara,

— a haditengerészet vezérkara,

— a légierő vezérkara, és

— a védelmi minisztérium alá tartozó regionális közigaz-
gatási szervek.”

2. cikk

A 2006/303/KKBP együttes fellépés 2. cikkében megállapított
pénzügyi referenciaösszeg az ezen együttes fellépés 1. cikkének
2. pontjában előirányzott intézkedésekkel kapcsolatos kiadá-
sokat is fedezi.

3. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. március 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
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