
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/825/WPZiB

z dnia 24 listopada 2005 r.

zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 lipca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2004/569/WPZiB (1) w sprawie mandatu Specjalnego
Przedstawiciela UE (SPUE) w Bośni i Hercegowinie.

(2) W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2005/583/WPZiB (2) przedłużające mandat Lorda
ASHDOWN jako SPUE w Bośni i Hercegowinie do dnia
28 lutego 2006 r.

(3) W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2005/824/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej
Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (3),
które przewiduje kontynuację EUPM po zmianie jej
mandatu oraz wielkości.

(4) W świetle szczególnej roli SPUE w strukturze dowo-
dzenia EUPM mandat SPUE powinien zostać odpo-
wiednio zmieniony.

(5) Mandat SPUE powinien być wdrażany w koordynacji
z Komisją w celu zapewnienia zgodności z innymi odpo-
wiednimi działaniami mieszczącymi się w zakresie
uprawnień Wspólnoty.

(6) SPUE będzie realizował swój mandat w sytuacji, która
może się pogorszyć i która może szkodzić celom
WPZiB określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2004/569/WPZiB, rozszerzonym
przez wspólne działanie 2005/583/WPZiB, wprowadza się
niniejszym następujące zmiany:

1) Art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH mandat SPUE obej-
muje:

a) doradztwo UE i pomoc w procesie politycznym;

b) wspieranie całokształtu koordynacji politycznej UE w BiH;

c) wspieranie ogólnej koordynacji UE oraz udzielanie na
miejscu wskazówek politycznych w zakresie wysiłków
UE w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizo-
wanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej
Unii Europejskiej w koordynacji aspektów tych wysiłków
związanych z policją a także bez uszczerbku dla
wojskowej struktury dowodzenia ALTHEA (EUFOR);

d) lokalne doradztwo polityczne wobec dowódcy ALTHEA
(EUFOR), z poszanowaniem działalności Zintegrowanych
Jednostek Policji, z której SPUE może korzystać
w porozumieniu z dowódcą EUFOR i nie naruszając
układu podporządkowania;

e) udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji
i spójności UE w BiH, między innymi poprzez dostar-
czanie informacji szefom Misji UE, uczestnictwo
w regularnych spotkaniach lub wysłanie na nie przedsta-
wiciela, przewodniczenie grupie koordynującej złożonej
ze wszystkich obecnych w terenie podmiotów UE
w celu koordynowania aspektów wykonawczych dzia-
łania UE, a także poprzez udzielanie tym podmiotom
wskazówek dotyczących stosunków z władzami BiH;

f) zapewnianie spójności działań UE wobec opinii
publicznej. Rzecznik SPUE jest głównym punktem
kontaktowym UE dla środków masowego przekazu
w BiH w zakresie zagadnień związanych z WPZiB/EPBiO;

g) sprawowanie nadzoru nad całym szeregiem działań
w dziedzinie praworządności i w tym kontekście,
w razie potrzeby, doradzanie Sekretarzowi Generalne-
mu/Wysokiemu Przedstawicielowi i Komisji;

h) udzielanie Szefowi Misji Policyjnej Unii Europejskiej
wskazówek politycznych w ramach jego szerszych
obowiązków oraz jego roli w strukturze dowodzenia
EUPM;

i) wspieranie przygotowania restrukturyzacji policji jako
część szerszego podejścia społeczności międzynarodowej
oraz władz BiH do praworządności z wykorzystaniem
zapewnianej przez EUPM policyjnej technicznej wiedzy
eksperckiej i pomocy w tym zakresie;

j) zapewnianie wsparcia dla wzmocnionych
i skuteczniejszych kontaktów pomiędzy wymiarem spra-
wiedliwości BiH w sprawach karnych a policją, w ścisłej
współpracy z EUPM;

k) w odniesieniu do działań na mocy tytułu VI Traktatu,
w tym Europolu, oraz związanych działań wspólnoto-
wych, zapewnienie, w stosownych przypadkach,
doradztwa Sekretarzowi Generalnemu oraz Komisji,
a także uczestnictwo w wymaganej koordynacji lokalnej;
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l) uwzględniając spójność działania i możliwości wspólnego
działania, stałe konsultacje w sprawie priorytetów doty-
czących Wspólnotowej Pomocy na rzecz Odbudowy
Rozwoju i Stabilizacji.”,

2) Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwota referencyjna wynosi 160 000 EUR.”;

3) Art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do pomocy SPUE w wykonywaniu jego mandatu i do
wspierania spójności, widoczności i skuteczności całego
działania UE w BiH, szczególnie w kwestiach politycznych,
polityczno-wojskowych, kwestiach dotyczących praworząd-
ności, w tym walki z przestępczością zorganizowaną, oraz
bezpieczeństwa a także w zakresie komunikowania
i kontaktów z mediami, przydziela się specjalny personel
UE w celu zaznaczenia obecności UE. W granicach swojego
mandatu i odpowiednich dostępnych środków finansowych,
SPUE jest odpowiedzialny za stworzenie swego zespołu po
konsultacji z Prezydencją, przy wsparciu Sekretarza General-

nego/Wysokiego Przedstawiciela oraz w pełnym porozu-
mieniu z Komisją. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję
o ostatecznym składzie swojego zespołu.”.

Artykuł 2

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

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2005 r.

W imieniu Rady
I. LEWIS

Przewodniczący
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