
A TANÁCS 2007/245/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. április 23.)

az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója
számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP tanácsi együttes
fellépés módosításáról az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) létrehozásához

segítséget nyújtó katonai támogató elemmel való kiegészítése tekintetében

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2005. július 18-án elfogadta az Európai Unió
által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevé-
kenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai
támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellé-
pést (1).

(2) 2007. január 19-én az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági
Tanácsa bejelentette, hogy hat hónapos missziót kíván
Szomáliába telepíteni (AMISOM), amelynek alapvető
célja, hogy hozzájáruljon a kezdeti stabilizációs
szakaszhoz Szomáliában.

(3) 2007. február 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfo-
gadta az 1744 (2007) állásfoglalást, amely felhatalmazza
az Afrikai Unió tagállamait egy hat hónapos szomáliai
misszió létrehozására, és felkéri az ENSZ tagállamait,
hogy az AMISOM sikeres telepítése érdekében szükség
esetén biztosítsanak személyzetet, felszereléseket és szol-
gáltatásokat.

(4) 2007. március 7-én az Afrikai Unió azzal a kéréssel
fordult az Európai Unióhoz, az ideiglenes jelleggel
nyújtson szakértői támogatást az AU addisz-abebai
központjában található AMISOM katonai tervezési sejt
részére.

(5) 2007. március 20-án a Politikai és Biztonsági Bizottság
(PBB) úgy határozott, hogy eleget tesz az Afrikai Unió
kérésének, és az AMISOM támogatását az Afrikai
Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő
missziója (AMIS) számára nyújtott EU támogató fellépés
keretében teszi meg.

(6) 2007. március 29-i levelében a főtitkár/főképviselő tájé-
koztatta az Afrikai Uniót, hogy az EU kész ideiglenes
jelleggel tervezési szakértőket biztosítani, és kérte, hogy

az AMISOM-nál tevékenykedő uniós személyzetre is
terjedjen ki az Afrikai Egységszervezet (OAU) kiváltsá-
gairól és mentességeiről szóló általános egyezmény.

(7) A 2005/557/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/557/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács együttes fellépése az Európai Unió által az Afrikai
Uniónak a szudáni Darfur térségben és Szomáliában tevé-
kenykedő missziói számára biztosított polgári-katonai támo-
gató fellépésről”.

2. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Európai Unió létrehozza az AMIS II-t támogató, az
AMISOM számára kiegészítő katonai elemmel kibővített EU
polgári-katonai fellépést »AMIS/AMISOM EU támogató
fellépés«.

Az EU támogató fellépés fő célja a hatékony és időben
érkező segítség nyújtása az AMIS II megerősítésének támo-
gatására, valamint az AMISOM létrehozásának támogatása.
Az EU tiszteletben tartja és támogatja az afrikai önállóság
elvét, és az EU támogató fellépés az AU, valamint annak a
szudáni Darfur térségben és Szomáliában tapasztalható
válság megoldására kifejtett politikai, katonai, valamint
rendőri erőfeszítései támogatását célozza.

Az EU támogató fellépés polgári és katonai elemet foglal
magában.”

3. A 3. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5.
cikk (2) bekezdésében, a 10. cikkben és a 11. cikk (1) bekez-
désének a) pontjában az „AMIS II” helyébe az „AMIS II és az
AMISOM” lép.
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4. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A főtitkár/főképviselő minden szükséges intézkedést
megtesz az AMIS II megerősítését és az AMISOM-ot támo-
gató európai uniós tevékenységek összehangolásának, vala-
mint a Tanács Főtitkársága és az addisz-abebai EU koordiná-
ciós sejt (ACC) közötti koordinációjának biztosítása érde-
kében. A Tanács Főtitkársága útmutatást és támogatást
nyújt az ACC napi koordinációs feladatainak ellátásához az
AMIS II-nek szóló, az EU politikai, katonai, rendőri és egyéb
polgári támogató fellépésein keresztül megvalósuló, valamint
az AMISOM létrehozását segítő koherens és időben érkező
uniós támogatás biztosítása érdekében. A Tanács Főtitkársága
az érintett tanácsi szervek részére mind az AMIS II uniós
támogatásáról, mind az AMIS II megerősítéséről, mind pedig
az AMISOM támogatásáról helyzetjelentéseket, naprakész
változatokat és értékeléseket készít, valamint biztosítja a stra-
tégiai szintű koordinációt más adományozókkal, különösen
az ENSZ-szel és a NATO-val.”

5. A 9. cikk a következő, (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az AMISOM-tervezés katonai támogató eleme elsőd-
legesen a stratégiai tervezési sejtnek nyújt segítséget az AU-
misszió megtervezésében, ideértve az AMISOM telepítési terv
kidolgozását is.”

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 Luxembourgban, 2007. április 23-án.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER
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