
A TANÁCS 2008/760/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. szeptember 25.)

az Európai Unió grúziai válságért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről

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) Az Európai Tanács 2008. szeptember 1-jén súlyos aggo
dalmát fejezte ki a Grúziában kirobbant nyílt konfliktus
miatt, és kijelentette, hogy az Európai Unió (EU) készen
áll arra, hogy támogatást nyújtson e konfliktus békés és
tartós rendezése érdekében kifejtett valamennyi erőfeszí
téshez.

(2) Az Európai Tanács úgy határozott, hogy egy a grúziai
válságért felelős európai uniós különleges képviselőt
(EUKK) kell kinevezni.

(3) A Tanács 2008. szeptember 15-én elfogadta az Európai
Unió grúziai megfigyelő missziójáról, az EUMM Georgia-
ról szóló 2008/736/KKBP együttes fellépést (1).

(4) Ezzel egyidejűleg a Tanács úgy határozott, hogy Pierre
Morel-t nevezi ki a grúziai válságért felelős EUKK-nak.

(5) Az EUKK megbízatását olyan helyzetben látja el, amely
rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és bizton
ságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott
célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Az ezen együttes fellépés elfogadásának napjától 2009. február
28-ig terjedő időszakra Pierre MOREL-t nevezik ki az Európai
Unió grúziai válságért felelős különleges képviselőjévé (EUKK).

2. cikk

Célkitűzések

Az EUKK megbízatása a 2008. szeptember 1-jén Brüsszelben
megtartott rendkívüli Európai Tanács következtetéseiben, vala
mint a Grúziáról szóló, 2008. szeptember 15-én elfogadott
tanácsi következtetésekben meghatározott célkitűzéseken alap
szik.

Az EUKK feladata, hogy megerősítse a grúziai konfliktus rende
zéséhez nyújtott EU-s hozzájárulás hatékonyságát és látható
ságát.

3. cikk

Megbízatás

Az EUKK feladatai az alábbiak:

a) egyrészről közreműködik a 2008. augusztus 12-i megálla
podás 6. pontjában előirányzott nemzetközi tárgyalások
előkészítésében, amelyek főbb témái a következők:

— a térség biztonságával és stabilitásával kapcsolatos intéz
kedések,

— a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült
személyek problémája, a nemzetközileg elismert elvek
alapján, és

— a felek kölcsönös megállapodása alapján bármilyen egyéb
kérdés,

valamint másrészről hozzájárul az EU álláspontjának kialakí
tásához és annak az ő szintjén történő képviseletéhez az
említett tárgyalások során;

b) az Egyesült Nemzetek Szervezetével és az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) szorosan együttmű
ködve elősegíti a 2008. szeptember 8-án Moszkvában és
Tbilisziben megkötött megállapodás, és a 2008. augusztus
12-i megállapodás végrehajtását;

a fent említett tevékenységek keretén belül hozzájárul az EU
emberi jogi politikájának, és az EU emberi jogokra, különösen
a nőkre és a gyermekekre vonatkozó iránymutatásainak a végre
hajtásához.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1) Az EUKK felel a megbízatásnak a főtitkár/főképviselő
felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért.

(2) A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcso
latot tart fenn az EUKK-val, valamint ő az elsődleges kapcsolat
tartó a Tanácson belül. A PBB a megbízatás keretein belül stra
tégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK
számára.
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5. cikk

Finanszírozás

(1) Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére
szánt pénzügyi referenciaösszeg az ezen együttes fellépés hatály
balépésének napjától 2009. február 28-ig terjedő időszakra
390 000 EUR.

(2) Az (1) bekezdésben említett összegből finanszírozott
kiadások ezen együttes fellépés hatálybalépésének napjától
finanszírozhatók ebből a forrásból. A kiadásokat az Európai
Közösségek általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és
szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3) A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szer
ződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadást elszámol a
Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1) Az EUKK a megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő
pénzügyi eszközök szabta korlátokon belül felel a csoportjának
– az elnökséggel folytatott konzultációt követően, a főtitkár/fő
képviselő támogatásával, valamint a Bizottsággal való teljes
együttműködésben történő – létrehozásáért. A csoportnak
rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, a meghatározott
politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folya
matosan tájékoztatja a főtitkár/főképviselőt, az elnökséget és a
Bizottságot a csoport összetételéről.

(2) A tagállamok és az EU intézményei javaslatot tehetnek
olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t segítik a
munkájában. A tagállamok vagy uniós intézmények által az
EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett
tagállam, illetve uniós intézmény fedezi. A tagállamok által a
Tanács Főtitkárságához kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni
az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak az
uniós tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3) A kirendelt személyzet minden tagja a küldő állam vagy
uniós intézmény közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az
EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és személyzete részére biztosított kiváltságok és
mentességek

Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzé
séhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltsá
gokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben
– a fogadó féllel/felekkel kell megállapodni. Ehhez a tagállamok
és a Bizottság minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU minősített információk biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács
biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március
19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (1) megállapított bizton
sági elveket és minimumszabályokat, különösen az EU minősí
tett információk kezelése során.

9. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai
támogatás

(1) A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága bizto
sítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzá
férjen.

(2) Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott
esetben logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül
műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonsá
gára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – a
megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület
biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása
alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz minden
ésszerű és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a) az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának
iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása adott
esetben, amely magában foglal többek között a misszióra
vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedé
seket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a
misszió területére és annak területén belül, továbbá kiterjed
a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a
misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b) annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített
teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények
által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendel
kezzen;

c) annak biztosítása, hogy csoportjának az EU-n kívül beve
tendő valamennyi tagja – beleértve a szerződéssel alkalma
zott helyi személyi állományt is – a misszió területére érke
zése előtt vagy érkezésekor a misszió területére vonatkozóan
a Tanács Főtitkársága által meghatározott kockázati minősí
tésnek megfelelő biztonsági képzésben részesüljön;

d) annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket
követően tett ajánlásokat végrehajtsák, és ezek végrehajtá
sáról és az egyéb biztonsági kérdésekről, a félidős jelentések
és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében,
írásos jelentéseket nyújtsanak be a főtitkár/főképviselő, a
Tanács és a Bizottság számára.
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11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főtit
kár/főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a
munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelen
téseket a COREU-hálózaton keresztül terjesztik. Az EUKK a
főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Álta
lános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

12. cikk

Koordináció

(1) Az EUKK segíti az általános EU-s politikai koordinációt.
Elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt
koherens módon alkalmazzanak az EU által folytatott politika
céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK tevékenységét
össze kell hangolni az elnökség és a Bizottság, valamint a
térségben működő többi EUKK és különösen a dél-kaukázusi
EUKK tevékenységével, tiszteletben tartva ez utóbbi megbízatá
sának konkrét célkitűzéseit. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja
a tagállamok külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit.

(2) Az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a
Bizottsággal és a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel, akik
mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak
megbízatása végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK
az egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot
tart.

13. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint annak az Európai
Unió egyéb kezdeményezéseivel való összhangját rendszeresen
felül kell vizsgálni. Az EUKK 2008. december 15-ig a megbí
zatás végrehajtásáról szóló jelentést készít a főtitkár/főképviselő,
a Tanács és a Bizottság számára. E jelentés alapul szolgál az
együttes fellépésnek az illetékes munkacsoportok és a PBB által
történő értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak
összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek
a megbízatás megújításáról, módosításáról vagy megszüntetésről
szóló tanácsi határozatra vonatkozóan.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

15. cikk

Kihirdetés

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

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 25-én.

a Tanács részéről
az elnök

B. KOUCHNER
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