
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/202/WPZiB

z dnia 27 lutego 2006 r.

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))

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 9 września 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2005/643/WPZiB (1) ustanawiające od dnia 15 września
2005 r. Misję Obserwacyjną Unii Europejskiej w Acehu
(Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM)
w celu wsparcia Indonezji we wprowadzaniu w życie
ostatecznego porozumienia w sprawie Acehu, jak okreś-
lono w protokole ustaleń (MoU) pomiędzy rządem Indo-
nezji a Ruchem Wyzwolenia Aceh (GAM), podpisanym
dnia 15 sierpnia 2005 r.

(2) Artykuł 15 wspólnego działania 2005/643/WPZiB prze-
widuje, że Rada ocenia, czy AMM powinno zostać przed-
łużone, nie później niż do dnia 15 marca 2006 r.

(3) Dnia 13 lutego 2006 r. rząd Indonezji zwrócił się do UE
o przedłużenie mandatu AMM na okres kolejnych trzech
miesięcy. GAM również wyraził swoje wsparcie dla
takiego przedłużenia misji.

(4) Dnia 27 lutego 2006 r. Rada ponownie zapewniła
o swoim poparciu dla procesu pokojowego w Aceh
oraz potwierdziła wolę przedłużenia mandatu AMM na
okres kolejnych trzech miesięcy.

(5) Wspólne działanie 2005/643/WPZiB powinno zostać
odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/643/WPZiB wprowadza się
niniejszym następujące zmiany:

1) artykuł 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. AMM w szczególności:

a) monitoruje reintegrację aktywnych członków GAM;

b) monitoruje przestrzeganie praw człowieka i zapewnia
wsparcie w tym zakresie w kontekście zadania wymie-
nionego w lit. a) powyżej;

c) monitoruje proces zmian legislacyjnych;

d) orzeka w spornych sprawach dotyczących amnestii;

e) prowadzi dochodzenia i orzeka w sprawach dotyczących
skarg i domniemanego pogwałcenia MoU;

f) ustanawia i utrzymuje stosunki oraz dobrą współpracę
ze stronami.”;

2) artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4

Struktura AMM

Strukturę AMM, w tym kwatery głównej i biur okręgowych,
określa OPLAN.”;

3) w art. 16 ust. 2 datę „15 marca 2006 r.” zastępuje się datą
„15 czerwca 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 13.


