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AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2007/517/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. július 16.)

az egy esetleges, európai uniós különleges képviselői komponenst is magában foglaló koszovói
nemzetközi polgári misszió létrehozásának előkészítésében részt vevő uniós csoport (NPM/EUKK
előkészítő csoport) létrehozásáról szóló 2006/623/KKBP együttes fellépés módosításáról és

kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2006. szeptember 15-én elfogadta a
2006/623/KKBP együttes fellépést (1), amely 2007. július
31-én hatályát veszti.

(2) A 2007. március 26-án kelt Koszovó jogállására vonat-
kozó átfogó rendezési javaslat figyelembevételével, mely
egy koszovói Nemzetközi Polgári Képviselőről rendel-
kezik, aki egyben Európai Uniós Különleges Képviselő
is lesz, és akit az európai uniós különleges képviselői
komponenst is magában foglaló Nemzetközi Polgári
Hivatal (NPH) támogat Koszovóban, a NPM/EUKK előké-
szítő csoportot át kell nevezni NPH/EUKK előkészítő
csoporttá.

(3) Az NPM/EUKK előkészítő csoport megbízatását módosí-
tani kell és meg kell hosszabbítani 2007. november 30-
ig, vagy – amennyiben egy ilyen új ENSZ BT-határozat
elfogadására 2007. november 1-je előtt sor kerül – az
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244 sz.
határozata helyébe lépő és egy nemzetközi polgári képvi-
selő kinevezését jóváhagyó új ENSZ BT-határozat elfoga-
dását követő 30. napig.

(4) A 2006/623/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
meg kell hosszabbítani és módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2006/623/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. A „nemzetközi polgári misszió”, az „NPM”, valamint az
„NPM/EUKK előkészítő csoport” kifejezések alatt a „Nemzet-
közi Polgári Hivatalt”, az „NPH-t” és az „NPH/EUKK előké-
szítő csoportot” kell érteni.

2. a 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„5. a koszovói hatóságokkal, az UNMIK-kel és más fontos
nemzetközi partnerekkel együttműködésben részt vesz
az UNMIK hatáskörátadásának tervezésében és a jogál-
lásrendezés végrehajtásának előkészítésében.”

3. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Jonas Jonssont az NPM/EUKK előkészítő csoport
vezetőjévé nevezik ki.”

4. A 9. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az NPH/EUKK előkészítő csoporttal kapcsolatos kiadások
fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2007. augusztus
1. és 2007. november 30. között 1 875 000 EUR.”

HUL 190/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.21.

(1) HL L 253., 2006.9.16., 29. o. A 2007/203/KKBP együttes fellépéssel
(HL L 90., 2007.3.30., 94. o.) meghosszabbított együttes fellépés.



5. A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez az együttes fellépés – amennyiben egy ilyen új
ENSZ BT-határozat elfogadására 2007. november 1-je előtt
sor kerül – az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának
1244 sz. határozata helyébe lépő és egy nemzetközi polgári
képviselő kinevezését jóváhagyó új ENSZ BT-határozat elfo-
gadását követő 30. napon hatályát veszti.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Az 1. cikk 3. pontját 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 16-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA
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