
DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA DARFUR/2/2005

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego
Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

(2005/654/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 25 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia
18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii
Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie
Darfur w Sudanie (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego
Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie (2).

(2) SPUE zapewnia koordynację i spójność wkładów UE do
AMIS. Pod zwierzchnictwem SPUE komórka koordyna-
cyjna UE w Addis Abebie (ACC), składająca się z doradcy
ds. politycznych, doradcy ds. wojskowych i doradcy ds.
policyjnych, zarządza bieżącą koordynacją działań ze
wszystkimi właściwymi podmiotami UE oraz
z Centrum Kontroli Administracyjnej i Zarządzania
(ACMC) w ramach struktury dowodzenia Unii Afrykań-
skiej w Addis Abebie w celu zapewnienia spójnego
i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS II.

(3) Doradca ds. policyjnych SPUE, pełniący również funkcję
szefa zespołu policyjnego UE, odpowiada za zarządzanie
bieżącą koordynacją policyjnych działań wspierających
UE. Szef zespołu policyjnego UE obejmuje bieżące zarzą-
dzanie elementem policyjnym działania wspierającego

w trzech obszarach i jest odpowiedzialny za oraz kwestie
personalne i dyscyplinarne.

(4) Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, kierując się
zaleceniem SPUE, zaproponował mianowanie Douglasa
Branda szefem zespołu policyjnego UE/doradcą ds. poli-
cyjnych SPUE.

(5) Na podstawie art. 4 wspólnego działania
2005/557/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa (PSC) do mianowania szefa zespołu
policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych SPUE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Douglas BRAND zostaje niniejszym mianowany szefem zespołu
policyjnego UE/doradcą ds. policyjnych SPUE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2005 r.

W imieniu Komitetu Politycznego
i Bezpieczeństwa

J. KING

Przewodniczący
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