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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2008/485/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. június 23.)

az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében
folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról
(EUPOL RD Congo) szóló 2007/405/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 2007. június 12-én a 2008. június 30-ig tartó
kezdeti időszakra vonatkozóan elfogadta a
2007/405/KKBP együttes fellépést (1).

(2) A kongói hatóságokkal és más érintett felekkel folytatott
konzultációt követően szükségesnek látszik a misszió egy
évvel való meghosszabbítása.

(3) Az EUPOL RD Congo feladatainak ki kell terjedniük a
Police Nationale Congolaise (Kongói Nemzeti Rendőrség)
részére a határőrség és az ellenőrző rendőrfelügyelőség
területén való segítségnyújtásra is. A missziónak emellett
hozzá kell járulnia a Kongói Demokratikus Köztársaság
(KDK) keleti részén a stabilizációs folyamat rendfenn-
tartó, nemi szempontú, emberi jogi, valamint a fegyveres
konfliktusban érintett gyermekekkel kapcsolatos vonatko-
zásaihoz, és meg kell könnyítenie ezen erőfeszítéseknek a
rendőrség reformjának nemzeti folyamatával való össze-
kapcsolását és összehangolását. Ezt pedig különösen a
KDK kormánya és a Kivu tartományokban működő
különféle fegyveres csoportok között létrejött, Gomában
2008. január 23-án aláírt megállapodás végrehajtására
kidolgozott két programnak, nevezetesen a Programme
Amaninak és a Plan de Stabilisation de l'Estnek – amelyek
mindegyike tartalmaz rendőrségi komponenst is – nyúj-
tott támogatáson keresztül kell elérni.

(4) Ezzel összefüggésben az EUPOL RD Congót a KDK keleti
részére is telepíteni kell, különös figyelmet fordítva a
biztonsági kérdésekre, a nemi erőszakra, a fegyveres
konfliktusokban érintett gyermekekre és a nemzetközi
koordinációra.

(5) A misszióhoz kapcsolódó kiadásoknak a 2008. július 1-
jétől 2009. június 30-ig terjedő időszakban történő fede-
zésére új pénzügyi referenciaösszeget kell biztosítani.

(6) A misszió megbízatását olyan biztonsági helyzetben való-
sítja meg, amely rosszabbodhat és veszélyt jelenthet a
közös kül- és biztonságpolitikának (KKBP) a Szerződés
11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2007/405/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. a 2. cikk (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel
egészül ki:

„— hozzájárul a KDK keleti részén a békefolyamat rend-
fenntartó, nemi szempontú, emberi jogi, valamint a
fegyveres konfliktusban érintett gyermekekkel kapcso-
latos vonatkozásaihoz, különösen annak a PNC reform-
jának folyamatával való összekapcsolásához.”;

2. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A misszió felépítése és telepítési helye

(1) A misszió parancsnoksága Kinshasában található és a
következőkből áll:

a) misszióvezető;
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(HL L 9., 2008.1.12., 18. o.) módosított együttes fellépés.



b) rendőrségi stratégiai tanácsadók csoportja;

c) rendőrségi operatív tanácsadók csoportja;

d) jogi stratégiai és operatív tanácsadók csoportja;

e) egy adminisztratív támogató.

(2) A misszió állandó jelenléttel rendelkezik a KDK keleti
részén Gomában és Bukavuban, hogy segítségnyújtással és
szakértelmével támogassa a kelet-kongói stabilizációs folya-
matot.

(3) A feladatok szakmai megoszlása a következő:

a) a rendőrségi reform különböző munkacsoportjaiba
bevont szakértők, valamint a kongói hatóságok által
tervbe vett rendőrségi reform lebonyolítási bizottságának
szervezeti és döntési kulcspozícióihoz rendelt tanácsadók;

b) a kongói nemzeti rendőrséghez, különösen a kulcspozíci-
ókba, valamint a bűnügyi rendőrséghez és a rendfenn-
tartó erőkhöz delegált szakértők;

c) a büntetőjog területén egy támogató, annak érdekében,
hogy a rendőrségi területen folytatott tevékenységeket a
büntető igazságszolgáltatással való kapcsolattartást bizto-
sító láncszemmel egészítsék ki, és a büntető igazságszol-
gáltatás reformja jelentős vetületeinek – beleértve a
katonai büntető igazságszolgáltatást – helyt adjanak;

d) a biztonsági ágazat reformjának horizontális vetületeivel
összefüggő tevékenységhez való hozzájárulásként egy
szakértő;

e) a kongói nemzeti rendőrséghez, különösen a kulcspozíci-
ókba, valamint a határőrséghez és az ellenőrző rendőr-
felügyelőséghez segítőül delegált szakértők;

f) a keleti országrész stabilizációs folyamának rendfenntartó,
továbbá nemi szempontú, emberi jogi, valamint a fegy-
veres konfliktusban érintett gyermekekkel kapcsolatos
vonatkozásaihoz, valamint annak a nemzeti rendőrség
reformjának folyamatával való összekapcsolásához dele-
gált szakértők.

(4) A misszió telepítési helye Kinshasa, Goma és Bukavu.
Figyelemmel arra, hogy megbízatásából következően a
misszió tevékenysége a KDK egész földrajzi területére
kiterjed, a misszióvezető vagy bármely, a misszióvezető
által e célból felruházott személy utasítására a biztonsági
helyzettől függően a szakértőknek a különböző tartományok
más pontjain való helyváltoztatására és ideiglenes jelenlétére
is szükség lehet.”;

3. a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A misszióhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg a 2007. július 1-jétől 2008. június
30-ig terjedő időszakra 5 500 000 EUR.

A misszióhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szánt pénz-
ügyi referenciaösszeg a 2008. július 1-jétől 2009. június
30-ig terjedő időszakra 6 920 000 EUR.”;

4. a 15. cikket el kell hagyni;

5. a 16. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg
lép:

„Ezt az együttes fellépést 2009. június 30-ig kell alkal-
mazni.”.

2. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

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

Kelt Luxembourgban, 2008. június 23-án.

a Tanács részéről
az elnök
I. JARC
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