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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2007/520/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. július 23.)

a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési
műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló

2006/304/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 2006. április 10-én elfogadta a
2006/304/KKBP együttes fellépést (1), amely 2007. szep-
tember 1-én jár le.

(2) A Politikai és Biztonsági Bizottság 2007. június 29-én az
uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) megbízatásának
2007. november 30-ig történő további meghosszabbí-
tását javasolta.

(3) Az EUPT Koszovónak szükség szerint képesnek kell
lennie alapszemélyzet toborzására és képzésére az
Európai Biztonság- és Védelempolitika (ESDP) lehetséges
jövőbeni válságkezelési művelete számára, még mielőtt az
ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) – az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa 1244 sz. határozatának helyébe lépő – új
határozatot fogad el.

(4) A 2006/304/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően
módosítani kell és meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2006/304/KKBP együttes fellépés ezennel a következőképpen
módosul:

1. A 2. cikk (5) bekezdése második albekezdésének helyébe a
következő szöveg lép:

„A lehetséges jövőbeni ESDP válságkezelési művelet magját
képező személyzet szükség szerinti toborzása és képzése az
ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244 sz. határozatának helyébe
lépő új határozatnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa általi elfo-
gadása előtt, a művelet gyors telepítése céljából.”

2. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Felülvizsgálat

A Tanács 2007. szeptember 30-ig értékeli, hogy az EUPT-
Koszovót folytatni kell-e 2007. november 30-át követően,
figyelembe véve az esetleges koszovói EU válságkezelési
műveletre való zökkenőmentes áttérés szükségességét.”

3. A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez az együttes fellépés 2007. november 30-án hatá-
lyát veszti.”

HUL 192/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.24.

(1) HL L 112., 2006.4.26., 19. o. A legutóbb a 2007/334/KKBP
együttes fellépéssel (HL L 125., 2007.5.15., 29. o.) módosított
együttes fellépés.



2. cikk

A 2006/304/KKBP együttes fellépés 9. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésében meghatározott és a 2007/334/KKBP
együttes fellépés 2. cikke által megemelt pénzügyi referenciaösz-
szeg fedezi a 2007. január 1. és 2007. november 30. közötti
időszak költségeit.

3. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 23-án.

a Tanács részéről
az elnök

L. AMADO
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