
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/867/WPZiB

z dnia 30 listopada 2006 r.

rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 25 listopada 2002 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2002/921/WPZiB rozszerzające mandat Misji
Obserwacyjnej Unii Europejskiej (1) (EUMM).

(2) Dnia 21 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2004/807/WPZiB (2) przedłużające mandat EUMM
do dnia 31 grudnia 2006 r.

(3) EUMM powinna kontynuować swoje działania na Bałka-
nach Zachodnich wspierające politykę Unii Europejskiej
wobec tego regionu, ze szczególnym uwzględnie-
niem wydarzeń politycznych i związanych
z bezpieczeństwem w Kosowie i Serbii, a także
w sąsiednich regionach, które mogą odczuć skutki wszel-
kich niekorzystnych wydarzeń w Kosowie.

(4) Obecność EUMM w Albanii powinna zakończyć się
z końcem 2006 r.

(5) Obecność EUMM w Czarnogórze powinna z końcem
2006 r. zostać ograniczona do dwóch osób monitorują-
cych, a z końcem pierwszego półrocza 2007 r. powinna
się zakończyć.

(6) Cała EUMM powinna się zakończyć z końcem 2007 r.;
sekretariat Rady powinien przedstawić do końca pierw-
szego półrocza 2007 r. pełne sprawozdanie z wdrażania
strategii zakończenia EUMM.

(7) Mandat EUMM powinien w związku z tym zostać odpo-
wiednio rozszerzony i zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat EUMM, o którym mowa we wspólnym działaniu
2002/921/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia
31 grudnia 2007 r.

Artykuł 2

We wspólnym działaniu 2002/921/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) art. 2 ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) monitoruje wydarzenia polityczne i związane
z bezpieczeństwem w ramach swojego zakresu odpowie-
dzialności, ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa
i Serbii, a także sąsiednich regionów, które mogą odczuć
skutki wszelkich niekorzystnych wydarzeń w Kosowie;”;

2) art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zapewnia
elastyczne i sprawne funkcjonowanie EUMM. W tym
kontekście dokonuje on regularnych przeglądów funkcjono-
wania EUMM i terytorium geograficznego objętego EUMM
celem ciągłego dostosowywania wewnętrznej organizacji
EUMM do priorytetów Unii na Bałkanach Zachodnich.
Komisja jest w pełni włączana w wykonywane działania.
Z uwagi na uzgodnione zakończenie całej EUMM
z końcem 2007 r., do końca pierwszego półrocza 2007 r.
przedstawiane jest pełne sprawozdanie z wdrażania strategii
zakończenia EUMM.”;

3) art. 8 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie stosuje się do dnia 31 grudnia
2007 r.”

Artykuł 3

Kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków zwią-
zanych z EUMM w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2007 r. wynosi 2 318 000 EUR. Kwota ta obejmuje także
wydatki na zakończenie EUMM.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.
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(1) Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. 51.
(2) Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 61.



Artykuł 5

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
L. HYSSÄLÄ

Przewodniczący
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