
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/805/WPZiB

z dnia 21 listopada 2005 r.

wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego
Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/556/WPZiB z dnia
18 lipca 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedsta-
wiciela Unii Europejskiej w Sudanie (1), w szczególności jego
art. 5 ust. 1, w związku z art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust.
2 Traktatu o Unii Europejskiej,

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) Dnia 21 listopada 2005 r. Rada przyjęła decyzję
2005/806/WPZiB wykonującą wspólne działanie
2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego dzia-
łania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykań-
skiej w regionie Darfur w Sudanie (2), w której ustalono
wysokość nowej finansowej kwoty referencyjnej na
pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem
w życie przepisów sekcji II wspólnego działania
2005/557/WPZiB (3) na kolejny okres sześciu miesięcy.

(3) W związku z powyższym Rada powinna zdecydować
o wysokości finansowej kwoty referencyjnej dla konty-
nuacji wspólnego działania 2005/556/WPZiB na kolejny
okres sześciu miesięcy.

(4) SPUE będzie wykonywał swój mandat w warunkach,
które mogą zaszkodzić celom WPZiB określonym
w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie
wydatków związanych z kontynuacją wspólnego działania
2005/556/WPZiB w okresie od 18 stycznia do 17 lipca
2006 r. wynosi 600 000 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia.

Wydatki kwalifikują się do sfinansowania od dnia 18 stycznia
2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 21 listopada 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW
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