
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/807/WPZiB

z dnia 21 listopada 2005 r.

rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 25 listopada 2002 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2002/921/WPZiB rozszerzające mandat Misji
Obserwacyjnej Unii Europejskiej (1) (EUMM).

(2) Dnia 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2004/794/WPZiB (2) przedłużające do dnia
31 grudnia 2005 r. wspólne działanie 2002/921/WPZiB.

(3) EUMM powinna kontynuować swoje działania na Bałka-
nach Zachodnich wspierające politykę Unii Europejskiej
w stosunku do tego regionu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Kosowa, Serbii i Czarnogóry oraz sąsiednich
regionów, które mogą odczuć skutki wszelkich nieko-
rzystnych wydarzeń w Kosowie lub w Serbii
i Czarnogórze.

(4) Mandat EUMM powinien być w związku z tym odpo-
wiednio rozszerzony i zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat EUMM zostaje niniejszym przedłużony do dnia
31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2

We wspólnym działaniu 2002/921/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) Art. 2 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) monitoruje rozwój wydarzeń politycznych i dotyczących
bezpieczeństwa w ramach swojego zakresu odpowiedzial-
ności, ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa, Serbii
i Czarnogóry oraz sąsiednich regionów, które mogą
odczuć skutki wszelkich niekorzystnych wydarzeń
w Kosowie lub w Serbii i Czarnogórze;”.

2) Art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zapewnia
elastyczne i usprawnione funkcjonowanie EUMM. W tym
kontekście Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel doko-
nuje regularnych ocen funkcjonowania EUMM i terytorium
geograficznego objętego EUMM celem ciągłego dostosowy-
wania wewnętrznej organizacji EUMM do priorytetów Unii
na Bałkanach Zachodnich. Na początku 2006 r. Sekretarz
Generalny/Wysoki Przedstawiciel przedkłada Radzie spra-
wozdanie oceniające, czy istnieją warunki do zakończenia
działań monitorujących w Albanii; na początku 2006 r.
dokona również przeglądu obecności EUMM w Bośni
i Hercegowinie oraz przedstawi zalecenia. Komisja jest
w pełni włączona w te działania.”.

3) Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na
pokrycie wydatków związanych z misją wynosi

a) 2 miliony EUR na rok 2005 oraz

b) 1 723 982,80 EUR na rok 2006.”.

4) W art. 8 akapit drugi datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się
datą „31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przy-
jęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 21 listopada 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW

Przewodniczący

PL22.11.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/61

(1) Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. 51 oraz sprostowanie
w Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 76.

(2) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 55.


