
A TANÁCS 2008/481/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. június 23.)

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló
2008/131/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke
(2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanács 2008. február 18-án elfogadta a
2008/131/KKBP együttes fellépést (1), amely 2008.
május 31-ig meghosszabbította Francesc Vendrellnek, az
Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének
megbízatását, 2008. május 26-án pedig elfogadta a
2008/391/KKBP együttes fellépést (2), amely e megbíza-
tást 2008. június 30-ig meghosszabbította.

(2) Francesc Vendrell tájékoztatta a főtitkárt/főképviselőt
arról, hogy 2008. augusztus 31-ig vállalni tudja az
Európai Unió különleges képviselőjének (EUKK) megbíza-
tását. Ezért különleges képviselői megbízatását az említett
időpontig meg kell hosszabbítani. A Tanács a következő,
2009. február 28-ig tartó időszakra új EUKK-t szándé-
kozik kinevezni.

(3) A 2008/131/KKBP együttes fellépés 5. cikkének (1)
bekezdése – amelyet a 2008/391/KKBP együttes fellépés
módosított – az EUKK megbízatásával kapcsolatos
kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeget a
2008. június 30-ig terjedő időszakra 975 000 EUR-ban
határozta meg. Ezt a pénzügyi referenciaösszeget az
EUKK megbízatásának fennmaradó idejéhez kapcsolódó
kiadások fedezése érdekében 678 000 EUR-val meg kell
növelni,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Módosítás

A 2008/131/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

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

„1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Francesc Vendrellnek, mint az Európai Unió afganisztáni
különleges képviselőjének (EUKK) megbízatását a Tanács
2008. augusztus 31-ig meghosszabbítja.”

2. Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások
fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2008. március
1-jétől 2008. augusztus 31-ig terjedő időszakra
1 653 000 EUR.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadása napján lép hatályba.

3. cikk

Kihirdetés

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

Kelt Luxembourgban, 2008. június 23-án.
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