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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2008/228/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. március 17.)

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).

(2) A Tanács 2008. február 4-én elfogadta az Európai Unió
koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO)
szóló 2008/124/KKBP együttes fellépést (2). Ez az
együttes fellépés többek között előírja, hogy az EUPT-
Koszovó az EULEX KOSOVO fő tervező és előkészítő
elemeként jár el, és hogy az EUPT-Koszovó felelős a
személyzet felvételéért és telepítéséért, továbbá az
EULEX KOSOVO részére szánt felszerelések, szolgáltatások
és helyiségek beszerzéséért. Előírja továbbá, hogy
harmadik államok is kirendelhetnek személyi állományt
az EULEX KOSOVO részére, és hogy – kivételesen, szükség
szerint – a részt vevő harmadik államok állampolgárai is
felvehetők szerződéses alapon.

(3) A 2006/304/EK együttes fellépésben az EUPT-Koszovó
mandátumával kapcsolatos költségekre előírt pénzügyi
referenciaösszeg – a mandátum 2006. április 10-től
kezdődő teljes tartamára – magába foglalja a mandátum
fennmaradó ideje alatt felmerült költségeket.

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

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

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

1. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Azok a harmadik államok, amelyek felkérést kaptak – az
Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról szóló,
2008. február 4-i EULEX KOSOVO 2008/124/KKBP tanácsi
együttes fellépés (*) 13. cikkével összhangban – az EULEX
KOSOVO-hoz való hozzájárulásra, felkérést kaphatnak a
kirendelt személyi állománynak az EUPT-Koszovó keretében
történő telepítésére, feltéve, hogy viselik a személyi állomány
általuk kirendelt tagjaival kapcsolatos költségeket, beleértve a
kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő
elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és a juttatá-
sokat. Kivételesen, kellően indokolt olyan esetekben, amikor
nem áll rendelkezésre megfelelő jelentkezés a tagállamokból,
akkor szükség szerint, szerződéses alapon felvehetők az
EULEX KOSOVO-hoz való hozzájárulásra felkért harmadik
államok állampolgárai.

___________
(*) HL L 42., 2008.2.16., 92. o.”

2. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az EUPT-Koszovóval kapcsolatos költségek fedezetére
szolgáló referenciaösszeg 79 505 000 EUR.”

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

„(2) Ez az együttes fellépés 2008. június 14-én hatályát
veszti.”

HUL 75/78 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.18.

(1) HL L 112., 2006.4.26., 19. o. A legutóbb a 2007/778/KKBP
együttes fellépéssel (HL L 312., 2007.11.30., 68. o.) módosított
együttes fellépés.

(2) HL L 42., 2008.2.16., 92. o.



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, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről
az elnök
I. JARC
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