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

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/918/WPZiB

z dnia 11 grudnia 2006 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE
ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem

w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2006/304/WPZiB (1) dotyczące utworzenia
zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na
potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem
w zakresie praworządności i w ewentualnych innych
dziedzinach w Kosowie. To wspólne działanie przestaje
obowiązywać w dniu 31 grudnia 2006 r.

(2) W dniu 11 października 2006 r. Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu ZPUE
dla Kosowa i zgodził się na jego dostosowanie.

(3) Należy przedłużyć okres obowiązywania wspólnego dzia-
łania 2006/304/WPZiB oraz odpowiednio je zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) artykuł 1 ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— dalsze prowadzenie planowania i podjęcie działań
w celu zapewnienia niezakłóconego przejścia między
niektórymi zadaniami Misji Organizacji Narodów Zjed-
noczonych w Kosowie (UNMIK) a ewentualną operacją
UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności
i w innych dziedzinach, jakie może określić Rada
w trakcie procesu ustalania przyszłego statusu,”;

2) artykuł 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Określanie potrzeb ewentualnej przyszłej operacji UE
zarządzania kryzysem w zakresie wymaganego sposobu
wsparcia, w tym wszelkiego sprzętu, usług i pomieszczeń,
oraz sporządzanie odpowiedniego zakresu uprawnień lub
specyfikacji technicznej. Proponowanie działań mających na
celu pozyskanie wymaganego sprzętu, usług i pomieszczeń
i przeprowadzanie tych działań z uwzględnieniem możli-
wości przejęcia odpowiedniego sprzętu, pomieszczeń
i materiałów z dostępnych źródeł, w tym UNMIK,
w stosownych przypadkach oraz w przypadkach, gdy jest
to wykonalne i opłacalne. Uruchamianie procedur przetargo-
wych i udzielanie zamówień odbywa się w stosownych przy-
padkach w ramach klauzuli zawieszającej lub kontraktów
ramowych.

Rekrutacja personelu, który stanowiłby podstawę ewen-
tualnej przyszłej operacji zarządzania kryzysem prowadzonej
w ramach WPZiB, mając na uwadze jej szybkie urucho-
mienie.

Wydanie planu uruchamiania ewentualnej przyszłej operacji
UE zarządzania kryzysem.”;

3) skreśla się art. 4 ust. 7;

4) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na
pokrycie wydatków związanych z ZPUE dla Kosowa od
dnia 10 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
wynosi 3 005 000 EUR.

Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z ZPUE dla Kosowa od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 maja 2007 r. wynosi
10 545 000 EUR.”;

5) w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6. W odpowiednio uzasadnionych wyjątkowych przy-
padkach, w szczególności w odniesieniu do dostawców
oferujących szczególnie korzystne warunki, Komisja może
przyznać odstępstwa od zasad pochodzenia mających zasto-
sowanie do zamówień.”;
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(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19.



6) artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Przegląd

Do dnia 15 kwietnia 2007 r. Rada oceni, czy prace ZPUE
dla Kosowa powinny być kontynuowane po dniu 31 maja
2007 r., uwzględniając potrzebę niezakłóconego przejścia do
ewentualnej operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie.”;

7) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 31 maja
2007 r. lub w dniu uruchomienia operacji UE zarządzania
kryzysem, w zależności od tego, który z nich przypada
wcześniej.”.

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 11 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
E. TUOMIOJA

Przewodniczący
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