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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2008/958/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. december 16.)

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/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 14-én hároméves időtartamra
vonatkozóan elfogadta az Európai Unió palesztin terüle
teken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS)
szóló 2005/797/KKBP együttes fellépést (1). Az EUPOL
COPPS operatív szakasza 2006. január 1-jén kezdődött
meg.

(2) A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénz
ügyi referenciaösszeg a 2005. november 14-től 2008.
december 31-ig terjedő időszakra 14 900 000 EUR volt.

(3) Az EUPOL COPPS megbízatását két évvel meg kell
hosszabbítani, és meg kell állapítani a misszióval kapcso
latos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösz
szeget a 2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan.

(4) Ezenkívül a misszió struktúrájában figyelembe kell venni
a jogállamiság területén történő megerősített fellépést,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/797/KKBP együttes fellépés a következőképpen
módosul:

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

„3. cikk

Időtartam

A misszió időtartama öt év.”

2. Az 5. cikk a következő ponttal egészül ki:

„5. a jogállamisággal foglalkozó egység.”

3. A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az EUPOL COPPS misszióval járó kiadások fedezé
sére szánt, 2006-ra, 2007-re, 2008-ra, 2009-re és 2010-re
szóló pénzügyi referenciaösszegről a Tanács évente dönt.”

4. A 17. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg
lép:

„Ez az együttes fellépés 2010. december 31-én hatályát
veszti.”

2. cikk

Az EUPOL COPPS misszióval járó kiadások fedezésére szánt
pénzügyi referenciaösszeg a 2009. január 1-jétől 2009.
december 31-ig terjedő időszakra 6 200 000 EUR.

3. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

HU2008.12.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 338/75

(1) HL L 300., 2005.11.17., 65. o.



4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Tanács részéről
az elnök

R. BACHELOT-NARQUIN

HUL 338/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.17.


