
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/121/WPZiB

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego
Kaukazu

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) w regionie południowego Kaukazu określony we
wspólnym działaniu Rady 2003/872/WPZiB z dnia 8
grudnia 2003 r. przedłużającym i zmieniającym Mandat
Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie
południowego Kaukazu (1) wygasa w dniu 28 lutego
2006 r.

(2) Na podstawie przeglądu wyżej wymienionego wspólnego
działania mandat SPUE powinien zostać zmieniony
i przedłużony o dwanaście miesięcy.

(3) Po odejściu SPUE Talvitie Skretarz Generalny/Wysoki
Przedstawiciel zalecił mianowanie Petera Semneby’ego
jako nowego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europej-
skiej w regionie południowego Kaukazu.

(4) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która
może się pogorszyć i zaszkodzić celom wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11
Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Pan Peter SEMNEBY zostaje mianowany Specjalnym Przedstawi-
cielem Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu
z dniem 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europej-
skiej w regionie południowego Kaukazu. Cele te obejmują:

a) pomoc Armenii, Azerbejdżanowi i Gruzji
w przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych,
zwłaszcza w dziedzinie państwa prawnego, demokratyzacji,
praw człowieka, dobrych rządów, rozwoju i zmniejszania
ubóstwa;

b) zgodnie z istniejącymi mechanizmami, zapobieganie
konfliktom w regionie, przyczynianie się do pokojowego
rozwiązywania konfliktów, również przez wspieranie
powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

c) konstruktywne działania wobec zainteresowanych
podmiotów dotyczące regionu;

d) zachęcanie do i wspieranie dalszej współpracy między
państwami tego regionu, zwłaszcza między państwami
południowego Kaukazu, w tym również w zakresie kwestii
gospodarczych, energii i transportu;

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej
w regionie.

2. SPUE będzie wspierał działalność SG/WP w tym regionie.

Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) rozwijanie kontaktów z rządami, parlamentami, instytucjami
sądowniczymi i społeczeństwem obywatelskim tego regionu;

b) zachęcanie Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji do współpracy
w zakresie zagadnień regionalnych stanowiących wspólny
przedmiot zainteresowania, takich jak wspólne zagrożenia
dla bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, nielegalny
handel i przestępczość zorganizowana;

c) wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu
warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów,
w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze
społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów
bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających
z traktatu WE;
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(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 44. Wspólne działanie ostatnio
zmienione i rozszerzone wspólnym działaniem Rady
2005/582/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 92).



d) wkład w rozstrzyganie konfliktów i ułatwianie realizacji
rozstrzygnięć w ścisłej współpracy z Sekretarzem Gene-
ralnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jego
Specjalnym Przedstawicielem w Gruzji, Grupą Przyjaciół
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych na rzecz Gruzji, Organizacją Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie i jej Grupą Mińską oraz mecha-
nizmem rozwiązywania konfliktu w Osetii Południowej;

e) intensyfikację dialogu Unii Europejskiej z głównymi zainte-
resowanymi podmiotami dotyczącego regionu;

f) pomoc Radzie w dalszym rozwijaniu wszechstronnej polityki
wobec południowego Kaukazu;

g) za pośrednictwem zespołu wspierającego:

— przekazywanie Unii Europejskiej sprawozdań i bieżącej
oceny sytuacji na granicach oraz ułatwianie budowania
zaufania między Gruzją a Federacją Rosyjską, zapew-
niając w ten sposób efektywną współpracę i kontakty
ze wszystkimi właściwymi podmiotami,

— pomoc gruzińskiej straży granicznej i innym właściwym
instytucjom rządowym w Tbilisi w przygotowywaniu
wszechstronnej strategii reform,

— współpraca z gruzińskimi władzami w celu usprawnienia
komunikacji między Tbilisi i granicą, włączając mentoro-
wanie. Nastąpi to dzięki ścisłej współpracy
z regionalnymi centrami straży granicznej między Tbilisi
i granicą (z wyłączeniem Abchazji i Osetii Południowej).

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 2 960 000 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 zapew-
niają, w zależności od sytuacji, wsparcie logistyczne w regionie.

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. Informacje o wszystkich stanowiskach kategorii A, które
nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, są w odpowiedni
sposób ogłaszane przez Sekretariat Generalny Rady
i przekazywane państwom członkowskim oraz instytucjom,
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 KPB, może również składać sprawozdania odpo-
wiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne,
w tym sprawozdania dotyczące działalności zespołu wspierają-
cego, są przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może
składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków
Zewnętrznych na podstawie zalecenia SG/WP oraz KPB.
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Artykuł 8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii
Europejskiej 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
przedmiotem 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 spra-
wozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie
grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priory-
tetów dotyczących rozmieszczania, 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 stosowane jest 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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