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

DECYZJA RADY 2005/201/WPZiB

z dnia 27 lutego 2006 r.

dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem
Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii

Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 września 2005 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej
Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwa-
cyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (1).

(2) Artykuł 7 wspólnego działania 2005/643/WPZiB przewi-
duje, że status personelu Misji Obserwacyjnej w Acehu
(w Indonezji), w tym, w stosownych przypadkach, przy-
wileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wyko-
nania i sprawnego działania Misji Obserwacyjnej
w Acehu, zostają ustalone zgodnie z procedurą ustano-
wioną w art. 24 Traktatu.

(3) W następstwie negocjacji z rządem Indonezji, w dniu
3 października 2005 r. Rada przyjęła decyzję Rady
2005/765/WPZiB dotyczącą zawarcia porozumienia
w formie wymiany listów między Unią Europejską
a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywi-
lejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europej-
skiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu
(Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu (2),
upoważniającą do podpisania porozumienia w formie
wymiany listów.

(4) Jak stwierdzono w liście Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych rządu Indonezji z dnia 14 września 2005 r., wraz
z załącznikami, w sprawie zadań, statutu, przywilejów
i immunitetów Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM)
i jej personelu, oraz w odpowiedzi Sekretarza Generalne-
go/Wysokiego Przedstawiciela z dnia 3 października
2005 r., to porozumienie w formie wymiany listów
może zostać przedłużone na kolejny okres do sześciu
miesięcy za obopólną zgodą (3).

(5) Rząd Indonezji w dniu 13 lutego 2006 r. zwrócił się do
Unii Europejskiej o przedłużenie mandatu Misji Obserwa-
cyjnej w Acehu na okres trzech miesięcy.

(6) W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2006/202/WPZiB zmieniające i przedłużające
wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji
Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja)
(Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission
– AMM)) (4) przedłużające AMM na okres trzech
miesięcy.

(7) Przedłużenie porozumienia w formie wymiany listów na
okres trzech miesięcy powinno zostać zatwierdzone
w imieniu Unii Europejskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Euro-
pejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywi-
lejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej
w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM)
oraz jej personelu zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu
Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 13.
(2) Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 59.

(3) Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 60.
(4) Patrz: str. 57 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Tekst wymiany listów zezwalający na takie przedłużenie jest
załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania wymiany
listów ze skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący
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(1) Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny
Rady.


