
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/119/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu
Pokojowego

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) Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej
(SPUE) ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego
określony we wspólnym działaniu Rady
2003/873/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. przedłuża-
jącym i zmieniającym mandat Specjalnego Przedstawi-
ciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu
Pokojowego (1) wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2) W dniu 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2005/797/WPZiB (2) w sprawie Misji Policyjnej
Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich, EUPOL
COPPS, które wyznacza szczególną rolę SPUE.

(3) W dniu 12 grudnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2005/889/WPZiB (3) ustanawiające Misję Unii Euro-
pejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym
w Rafah (EU BAM Rafah), które również wyznacza szcze-
gólną rolę SPUE.

(4) Na podstawie przeglądu wspólnego działania
2003/873/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela
powinien zostać zrewidowany i przedłużony
o dwanaście miesięcy.

(5) SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która
może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym
w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Marca OTTEGO (Marc OTTE) jako Specjalnego
Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Bliskowschodniego
Procesu Pokojowego zostaje niniejszym przedłużony do dnia
28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

Mandat SPUE jest oparty na celach polityki Unii Europejskiej
w odniesieniu do bliskowschodniego procesu pokojowego.

Cele te obejmują:

a) osiągnięcie opartego na koncepcji dwu państw rozwiązania,
w którym Izrael i demokratyczne, samodzielne, pokojowe
i suwerenne państwo palestyńskie współistnieją
w bezpiecznych i uznanych granicach, utrzymując normalne
stosunki ze swoimi sąsiadami zgodnie z rezolucjami Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
nr 242, 338, 1397 i 1402 oraz zgodnie z zasadami konfe-
rencji madryckiej;

b) rozwiązanie problemu izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań-
skiego;

c) uczciwe rozwiązanie złożonego problemu Jerozolimy
i sprawiedliwe, trwałe i uzgodnione rozwiązanie problemu
uchodźców palestyńskich;

d) wczesne zwołanie konferencji pokojowej, która powinna
zająć się aspektami politycznymi i gospodarczymi oraz spra-
wami związanymi z bezpieczeństwem, potwierdzić para-
metry rozwiązania politycznego oraz ustalić realistyczne
i ściśle określone ramy czasowe;

e) ustanowienie trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących
sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyń-
skiemu, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodo-
wymi, we współpracy z programami rozwoju instytucjonal-
nego Wspólnoty Europejskiej, jak również zgodnie z innymi
działaniami podejmowanymi na szczeblu międzynaro-
dowym w obszarze bezpieczeństwa, w tym z reformą
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

f) zapewnienie obecności strony trzeciej na przejściu
granicznym w Rafah w celu przyczynienia się, przy współ-
działaniu z wysiłkami Wspólnoty Europejskiej w zakresie
rozwoju instytucjonalnego, do otwarcia przejścia granicz-
nego w Rafah oraz do budowania zaufania między rządem
Izraela a władzami Autonomii Palestyńskiej.

Cele te oparte są na zaangażowaniu Unii Europejskiej na rzecz:

a) współpracy ze stronami i z partnerami w społeczności
międzynarodowej, zwłaszcza w ramach Kwartetu Blisko-
wschodniego, w celu wykorzystania wszystkich możliwości
osiągnięcia pokoju i zadowalającej przyszłości dla wszyst-
kich ludzi w tym regionie;

b) dalszej pomocy w przeprowadzeniu wczesnych wyborów,
reform zmierzających do osiągnięcia bezpieczeństwa oraz
reform politycznych i administracyjnych w Palestynie;

c) wnoszenie pełnego wkładu do budowania pokoju i do
odbudowy gospodarki palestyńskiej, co stanowiłoby inte-
gralną część rozwoju regionalnego.
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(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 46. Wspólne działanie ostatnio
zmienione wspólnym działaniem 2005/796/WPZiB (Dz.U. L 300
z 17.11.2005, str. 64).

(2) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 65.
(3) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, str. 28.



SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego
Przedstawiciela (SG/WP) w tym regionie, w tym również
w ramach Kwartetu Bliskowschodniego.

Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) wnoszenie przez Unię Europejską aktywnego i skutecznego
wkładu do działań i inicjatyw prowadzących do ostatecz-
nego rozstrzygnięcia konfliktu izraelsko-palestyńskiego,
a także konfliktów izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań-
skiego;

b) ułatwianie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z wszystkimi
stronami bliskowschodniego procesu pokojowego, innymi
krajami tego regionu, członkami Kwartetu Bliskowschod-
niego i innymi właściwymi krajami, a także z ONZ
i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi,
w celu współpracy we wzmacnianiu bliskowschodniego
procesu pokojowego;

c) zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu
i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz
wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysami
i zapobiegania im;

d) obserwację i wspieranie negocjacji pokojowych między stro-
nami oraz oferowanie, w odpowiednich przypadkach, porad
i pośrednictwa Unii Europejskiej;

e) w odpowiedzi na prośby przyczynianie się do wprowa-
dzania w życie porozumień międzynarodowych osiągnię-
tych przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycz-
nych w przypadku nieprzestrzegania warunków tych poro-
zumień;

f) zwracanie szczególnej uwagi na czynniki mające wpływ na
regionalny wymiar bliskowschodniego procesu pokojowego;

g) podejmowanie konstruktywnych rozmów z sygnatariuszami
porozumień w ramach procesu pokojowego w celu wspie-
rania przestrzegania podstawowych zasad demokracji,
w tym poszanowania praw człowieka i zasad państwa
prawnego;

h) składanie sprawozdań dotyczących możliwości interwencji
Unii Europejskiej w procesie pokojowym i najlepszego
sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej oraz działań
Unii Europejskiej związanych z bliskowschodnim procesem
pokojowym, takich jak wkład Unii Europejskiej w reformy
palestyńskie, wraz z aspektami politycznymi odpowiednich
projektów rozwojowych Unii Europejskiej;

i) nadzorowanie działań obu stron związanych z realizacją
mapy drogowej i z kwestiami mogącymi zagrozić wynikom

negocjacji w sprawie stałego statusu, aby umożliwić Kwar-
tetowi Bliskowschodniemu bardziej rzetelną ocenę wykony-
wania zobowiązań przez strony;

j) ułatwianie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa
w ramach Stałego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Unia Euro-
pejska–Palestyna powołanego dnia 9 kwietnia 1998 r.,
a także z wykorzystaniem innych możliwości;

k) przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Euro-
pejskiej wśród podmiotów mających wpływ na opinię
publiczną w regionie;

l) opracowanie i wdrożenie programu Unii Europejskiej doty-
czącego kwestii bezpieczeństwa. W tym celu SPUE może
korzystać z pomocy eksperta odpowiedzialnego za reali-
zację projektów operacyjnych związanych z kwestiami
bezpieczeństwa;

m) udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji/-
Komisarzowi Policji Biura Unii Europejskiej ds. Koordynacji
Wspierania Policji Palestyńskiej (EUPOL COPPS);

n) udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji
Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu
granicznym w Rafah (EU BAM Rafah).

Artykuł 4

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, dzia-
łając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP.
SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje
uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem
kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE
w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków
związanych z mandatem SPUE wynosi 1 200 000 EUR.

2. Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej
w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mają-
cymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej,
z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają włas-
nością Wspólnoty.

3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE
a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca
2006 r.

4. Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, odpo-
wiednio, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.
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Artykuł 6

1 W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków
finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu
w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP
oraz przy pełnym współudziale Komisji. SPUE powiadamia
Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2 Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą
zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy
z SPUE. Wynagrodzenie ewentualnych pracowników oddelego-
wanych przez państwo członkowskie lub instytucję Unii Euro-
pejskiej do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane
państwo członkowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.

3. Informacja o wszystkich stanowiskach kategorii A, które
nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, jest w odpowiedni
sposób ogłaszana przez Sekretariat Generalny Rady
i przekazywana państwom członkowskim oraz instytucjom
Unii Europejskiej, w celu pozyskania kandydatów
o najlepszych kwalifikacjach.

4. Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do
wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz jego pracow-
ników ustala się między stronami. Państwa członkowskie
i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawoz-
dania SG/WP i PSC, może również składać sprawozdania odpo-
wiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne będą
przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może składać
sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
na zalecenie SG/WP oraz PSC.

Artykuł 8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Euro-
pejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP,
Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji
przedstawicielstwom państw członkowskich
i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są
bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy
dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu
jego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmio-
tami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność
z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przed-
miotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie
i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca
2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu
do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań
wspólne działanie jest poddawane ocenie przez odpowiednie
grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priory-
tetów dotyczących rozmieszczenia, SG/WP przedstawia PSC
zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany
lub zakończenia mandatu.

Artykuł 10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł 11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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