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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2008/862/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. november 10.)

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EUBAM
Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 14. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2005. november 25-én elfogadta az Európai
Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segít
ségnyújtó missziója (EUBAM Rafah) létrehozásáról szóló
2005/889/KKBP együttes fellépést (1).

(2) A misszió megbízatását a 2008/379/KKBP tanácsi
együttes fellépés (2) 2008. november 24-ig meghosszab
bította.

(3) A 2005/889/KKBP együttes fellépést 2009. november
24-ig újra meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/889/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

1. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép::

„(1) A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg 2,5 millió EUR a 2008. november
25-től a 2009. november 24-ig terjedő időszakra.”

2. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2009. november 24-én hatályát
veszti.”

3. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Felülvizsgálat

Ezt az együttes fellépést 2009. szeptember 30-ig felül kell
vizsgálni.”

4. A 18. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„A PBB-nek a misszióvezető kinevezésével kapcsolatos, a
10. cikk (1) bekezdésének megfelelően hozott határozatait
az Európai Unió Hivatalos Lapjában is ki kell hirdetni.”

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. november 10-én.
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