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A TANÁCS 2008/796/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. október 13.)

az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2008. február 18-án elfogadta az Európai Unió
dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának
módosításáról és meghosszabbításáról szóló
2008/132/KKBP együttes fellépést (1).

(2) A tanács 2008. szeptember 15-én elfogadta az Európai
Unió grúziai megfigyelő missziójáról, EUMM Georgia
szóló 2008/736/KKBP együttes fellépést (2).

(3) A Tanács 2008. szeptember 25-én elfogadta az Európai
Unió grúziai válsággal foglalkozó különleges képviselő
jének kinevezéséről szóló 2008/760/KKBP együttes fellé
pést (3),

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2008/132/KKBP együttes fellépés az alábbiak szerint
módosul:

1. A 3. cikk az alábbi új ponttal egészül ki:

„e) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójának (EUMM
Georgia) vezetője számára helyi szintű politikai iránymu
tatások nyújtása;”.

2. A 12. cikket az alábbi szöveg váltja fel:

„12. cikk

Koordináció

(1) Az EUKK előmozdítja az Európai Unión belüli átfogó
politikai koordinációt. Elősegíti annak biztosítását, hogy vala
mennyi helyszíni uniós eszközt koherens módon alkal
mazzák az Európai Unió politikai céljainak megvalósítása
érdekében. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni az
elnökségnek és a Bizottságnak, a térségben működő többi
EUKK-nak, valamint különösen az Európai Unió grúziai
válsággal foglalkozó különleges képviselőjének tevékenysé
gével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok
külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit.

(2) Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az
elnökséggel, a Bizottsággal és a tagállami külképviseletek
vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében,
hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget
nyújtsanak. Az EUKK az Európai Unió grúziai megfigyelő
missziójának (EUMM Georgia) vezetője számára helyi szintű
politikai iránymutatások nyújt. Az EUKK és a polgári műveleti
parancsnok szükség szerint konzultál egymással. Az EUKK
egyéb, a helyszínen működő nemzetközi és regionális
szereplőkkel is kapcsolatot tart.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.
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3. cikk

Kihirdetés

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

Kelt Luxembourgban, 2008. október 13-án.

a Tanács részéről
az elnök
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