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

DECYZJA RADY 2006/412/WPZiB

z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas

wyborów

(operacja EUFOR RD Kongo)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB z dnia
27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Euro-
pejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC)
podczas wyborów (1), a zwłaszcza jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, w odpowiedzi na list prezydencji z dnia
28 marca 2006 r., w liście z dnia 18 kwietnia 2006 r.
potwierdził zasady wsparcia wojskowego udzielanego
MONUC przez UE.

(2) Władze DRK z zadowoleniem przyjęły możliwość
wsparcia wojskowego udzielanego MONUC przez UE
w czasie wyborów.

(3) W dniu 25 kwietnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję
nr 1671 (2006) zezwalającą na tymczasowe rozmie-
szczenie sił zbrojnych Unii Europejskiej (EUFOR DR
Kongo) w celu wsparcia MONUC w okresie wyborów
w Demokratycznej Republice Konga.

(4) Niezależna Komisja Wyborcza DRK zapowiedziała, że
pierwsza tura wyborów w DRK odbędzie się w dniu
30 lipca 2006 r.

(5) Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest-
niczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji ani
działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie

obronne, zatem nie uczestniczy również w finansowaniu
operacji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Operacja wojskowa UE w DRK wspierająca MONUC podczas
wyborów (operacja EUFOR RD Kongo), rozpoczyna się w dniu
12 czerwca 2006 r.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się dowódcę operacji UE ze skutkiem
natychmiastowym do wydania rozkazu aktywującego
(ACTORD) w celu dokonania rozmieszczenia sił przed przeka-
zaniem władzy następującym po ich przybyciu na teren
operacji, oraz do rozpoczęcia realizacji misji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 98.


