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

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/708/WPZiB

z dnia 17 października 2006 r.

zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii
Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 czerwca 2006 r., po dokonaniu przeglądu
misji przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedsta-
wiciela, Rada zgodziła się na przedłużenie misji EUJUST
LEX – po wygaśnięciu jej obecnego mandatu – o kolejne
18 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2007 r.

(2) Tego samego dnia Rada przyjęła wspólne działanie
2006/413/WPZiB zmieniające i rozszerzające wspólne
działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej
misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa praw-
nego, EUJUST LEX (1). To wspólne działanie obejmuje
pierwszą fazę przedłużonego mandatu – do dnia
31 października 2006 r.

(3) Niniejsze wspólne działanie powinno być podstawą
drugiej fazy przedłużonego mandatu – do dnia
31 grudnia 2007 r.

(4) Wspólne działanie 2005/190/WPZiB (2) powinno zostać
odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/190/WPZiB niniejszym wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) artykuł 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Z uwagi na szczególne warunki bezpieczeństwa w Iraku
usługi w Bagdadzie świadczone będą na podstawie umów
zawartych przez Zjednoczone Królestwo z przed-
siębiorstwami świadczącymi te usługi i wystawiającymi
za nie faktury. Koszty tych usług pokrywane są z budżetu
EUJUST LEX do wysokości 2 400 000 EUR. Zjednoczone
Królestwo w porozumieniu z szefem misji przedstawia
Radzie stosowne informacje na temat tych kosztów.”;

2) artykuł 14 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 31 grudnia
2007 r.”

Artykuł 2

Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie dodatkowych
wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 listopada
2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi 11 200 000 EUR.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2006 r.

W imieniu Rady
E. TUOMIOJA

Przewodniczący
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