
A TANÁCS 2007/359/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. május 23.)

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) 12 hónapra történő
létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellé-
pést (1).

(2) A Tanács 2006. november 13-án elfogadta a misszió
megbízatásának módosításáról és 2007. május 24-ig
tartó meghosszabbításáról szóló 2006/773/KKBP
együttes fellépést.

(3) 2007. május 15-én és 16-án a palesztin és az izraeli fél
egyaránt kérte a misszió 12 hónappal történő meghosz-
szabbítását.

(4) 2007. május 21-én a Politikai és Biztonsági Bizottság
üdvözölte az EU BAM Rafah meghosszabbítására
irányuló kérést, és javasolta a misszió megbízatásának
12 hónappal történő meghosszabbítását.

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

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

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

1. A 13. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül
ki:

„A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénz-
ügyi referenciaösszeg 7 000 000 EUR a 2007. május
25-től a 2008. május 24-ig terjedő időszakra.”

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

„Ez az együttes fellépés 2008. május 24-én hatályát veszti.”

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

„17. cikk

Ezt az együttes fellépést legkésőbb 2008. 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, 2007. május 23-án.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER

HU2007.5.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 133/51

(1) HL L 327., 2005.12.14., 28. o. A 2006/773/KKBP együttes fellé-
péssel (HL L 313., 2006.11.14., 15. o.) módosított együttes fellépés.


