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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2009/29/KKBP HATÁROZATA

(2008. december 22.)

az Európai Unió által az Atalanta elnevezésű Európai Uniós katonai művelet keretében vezetett
tengeri erők szomáliai jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Szomália közötti megállapodás

megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT)
2008. május 15-én elfogadta az 1814 (2008) sz. hatá
rozatot, amelyben arra kéri az államokat és a regionális
szervezeteket, hogy hozzanak intézkedéseket a Szomáli
ának szánt humanitárius támogatás szállításában és eljut
tatásában, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete által
engedélyezett tevékenységekben részt vevő hajók védelme
érdekében.

(2) Az ENSZ BT 2008. június 2-án elfogadta az 1816 (2008)
sz. határozatot, amelyben felhatalmazta a szomáliai átme
neti szövetségi kormánnyal együttműködő államokat,
hogy a határozat elfogadásától számított hat hónapon
keresztül Szomália felségvizeire belépjenek, és a vonat
kozó nemzetközi joggal összhangban minden szükséges
eszközt felhasználjanak arra, hogy megakadályozzák a
tengeren elkövetett kalóztámadásokat és fegyveres rablá
sokat. Az ENSZ BT 2008. december 2-án elfogadott
1846 (2008) sz. határozata további 12 hónapra
meghosszabbította ezeket az intézkedéseket.

(3) A Tanács 2008. november 10-én elfogadta a Szomália
partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablá
soktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és vissza
szorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai
uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló
2008/851/KKBP együttes fellépést (1).

(4) Az együttes fellépés 11. cikke kimondja, hogy a
harmadik államok szárazföldi területein állomásozó
vagy jelenlévő, vagy a harmadik államok felségvizein
vagy belvizein tevékenykedő EU által vezetett erők és
személyi állomány jogállását az EU-Szerződés
24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell
meghatározni.

(5) A Tanács általi, 2007. szeptember 18-i felhatalmazását
követően, a Szerződés 24. cikkével összhangban az
elnökség – a főtitkár/főképviselő közreműködésével –

tárgyalásokat folytatott az Európai Unió által vezetett
erők szomáliai jogállásáról szóló, az EU és Szomália
közötti megállapodásról.

(6) A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió által vezetett tengeri erők szomáliai jogállá
sáról szóló, az Európai Unió és Szomália közötti megállapodást
az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla
podásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult
személyt.
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(1) HL L 301., 2008.11.12., 33. o.



3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Tanács részéről
az elnök

B. KOUCHNER
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