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

DECYZJA RADY 2006/486/WPZiB

z dnia 11 lipca 2006 r.

dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego
działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB (1),
w szczególności jego art. 8 ust. 1 akapit drugi, w związku
z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 listopada 2005 r. Rada przyjęła decyzję
2005/806/WPZiB wprowadzającą w życie wspólne dzia-
łanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego
działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afry-
kańskiej w regionie Darfur w Sudanie (2).

(2) Do czasu przekształcenia misji Unii Afrykańskiej
w operację ONZ, UE powinna nadal udzielać swojego
wsparcia, w związku z tym Rada, zgodnie z art. 2 decyzji
2005/806/WPZiB, postanowiła kontynuować cywilno-
wojskowe działanie Unii Europejskiej wspierające misję
Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie.

(3) W odniesieniu do elementu cywilnego Rada powinna
w związku z tym podjąć decyzję w sprawie finansowania
kontynuacji działania wspierającego.

(4) Działanie wspierające UE na rzecz AMIS II będzie prowa-
dzone w kontekście sytuacji, która może ulec pogor-
szeniu i przeszkodzić w realizacji celów WPZiB określo-
nych w art. 11 Traktatu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Finansowa kwota referencyjna określona w art. 1 ust. 1 decyzji
2005/806/WPZiB pokrywa również wydatki w okresie od
29 lipca 2006 r. do 31 października 2006 r.

Artykuł 2

W terminie do 30 września 2006 r. Rada oceni, czy działanie
wspierające UE powinno być kontynuowane.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.
(2) Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 60.


