
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/110/WPZiB

z dnia 15 lutego 2007 r.

przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej
ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2006/119/WPZiB przedłużające mandat Specjal-
nego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. blis-
kowschodniego procesu pokojowego (1) do dnia
28 lutego 2007 r.

(2) W dniu 7 czerwca 2006 r. Rada zatwierdziła politykę
Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa personelu
rozmieszczonego poza terytorium Unii Europejskiej
w ramach zdolności operacyjnych zgodnie z tytułem
V Traktatu o Unii Europejskiej.

(3) W dniu 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej
Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (2),
EUPOL COPPS, które wyznacza szczególną rolę SPUE.

(4) W dniu 25 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2005/889/WPZiB (3) ustanawiające Misję Unii
Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu
granicznym w Rafah (EU BAM Rafah), które również
określa szczególną rolę SPUE.

(5) Na podstawie przeglądu wspólnego działania
2006/119/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zmie-
niony i przedłużony o dwanaście miesięcy.

(6) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która
może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym
w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej

Mandat pana Marca OTTEGO jako Specjalnego Przedstawiciela
Unii Europejskiej (SPUE) ds. bliskowschodniego procesu poko-
jowego zostaje niniejszym przedłużony do dnia 29 lutego
2008 r.

Artykuł 2

Cele polityki

1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europej-
skiej w odniesieniu do bliskowschodniego procesu pokojowego.

2. Cele te obejmują:

a) osiągnięcie opartego na koncepcji dwu państw rozwiązania,
w którym Izrael i demokratyczne, samodzielne, pokojowe
i suwerenne państwo palestyńskie współistnieją
w bezpiecznych i uznanych granicach, utrzymując normalne
stosunki ze swoimi sąsiadami zgodnie z rezolucjami Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 242
(1967), 338 (1973), 1397 (2002) i 1402 (2002) oraz
zgodnie z zasadami konferencji madryckiej;

b) rozwiązanie problemu izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań-
skiego;

c) uczciwe rozwiązanie złożonego problemu Jerozolimy
i sprawiedliwe, trwałe i uzgodnione rozwiązanie problemu
uchodźców palestyńskich;

d) zwołanie we właściwym czasie konferencji pokojowej, która
powinna zająć się aspektami politycznymi i gospodarczymi
oraz sprawami związanymi z bezpieczeństwem, potwierdzić
parametry rozwiązania politycznego oraz ustalić realistyczne
i ściśle określone ramy czasowe;

e) ustanowienie trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących
sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyń-
skiemu, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodo-
wymi, we współpracy z programami rozwoju instytucjonal-
nego Wspólnoty Europejskiej, jak również zgodnie z innymi
działaniami podejmowanymi na szczeblu międzynarodowym
w obszarze bezpieczeństwa, w tym z reformą wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych;

f) dalsze zapewnienie obecności strony trzeciej na przejściu
granicznym w Rafah w celu przyczynienia się, we współdzia-
łaniu z wysiłkami Wspólnoty Europejskiej w zakresie
rozwoju instytucjonalnego, do otwarcia przejścia granicz-
nego w Rafah oraz do budowania zaufania między rządem
Izraela a władzami Autonomii Palestyńskiej.
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3. Cele te oparte są na zaangażowaniu Unii Europejskiej na
rzecz:

a) współpracy ze stronami i z partnerami w społeczności
międzynarodowej, zwłaszcza w ramach Kwartetu Blisko-
wschodniego, w celu wykorzystania wszystkich możliwości
osiągnięcia pokoju i godnej przyszłości dla wszystkich ludzi
w tym regionie;

b) dalszej pomocy w przeprowadzeniu reform politycznych
i administracyjnych, reform procesu wyborczego oraz reform
zmierzających do osiągnięcia bezpieczeństwa w Palestynie;

c) wnoszenia pełnego wkładu na rzecz budowania pokoju,
a także odbudowy gospodarki palestyńskiej, co stanowiłoby
integralną część rozwoju regionalnego.

4. SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wyso-
kiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie, w tym w ramach
Kwartetu Bliskowschodniego.

Artykuł 3

Mandat

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) wnoszenie przez Unię Europejską aktywnego i skutecznego
wkładu w działania i inicjatywy prowadzące do ostatecz-
nego rozstrzygnięcia konfliktu izraelsko-palestyńskiego,
a także konfliktów izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań-
skiego;

b) ułatwianie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z wszystkimi
stronami bliskowschodniego procesu pokojowego, innymi
krajami tego regionu, członkami Kwartetu Bliskowschod-
niego i innymi właściwymi krajami, a także z ONZ
i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi,
w celu współpracy we wzmacnianiu procesu pokojowego;

c) zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu
i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz
wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysowego
i zapobiegania kryzysom;

d) obserwację i wspieranie negocjacji pokojowych między stro-
nami oraz oferowanie, w odpowiednich przypadkach, porad
i pośrednictwa Unii Europejskiej;

e) w odpowiedzi na prośby, przyczynianie się do wprowa-
dzania w życie porozumień międzynarodowych osiągnię-
tych przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycz-
nych w przypadku nieprzestrzegania warunków tych poro-
zumień;

f) zwracanie szczególnej uwagi na czynniki mające wpływ na
regionalny wymiar bliskowschodniego procesu pokojowego;

g) podejmowanie konstruktywnych rozmów z sygnatariuszami
porozumień w ramach procesu pokojowego w celu wspie-
rania przestrzegania podstawowych zasad demokracji,
w tym poszanowania praw człowieka i zasad państwa
prawnego;

h) przyczynianie się do realizacji polityki Unii Europejskiej
dotyczącej praw człowieka oraz wytycznych Unii Europej-
skiej w sprawie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do
dzieci i kobiet na obszarach dotkniętych konfliktem,
w szczególności przez monitorowanie rozwoju sytuacji
w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację;

i) składanie sprawozdań dotyczących możliwości interwencji
Unii Europejskiej w procesie pokojowym i najlepszego
sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej oraz trwają-
cych aktualnie działań Unii Europejskiej związanych
z bliskowschodnim procesem pokojowym, takich jak
wkład Unii Europejskiej w reformy palestyńskie, wraz
z aspektami politycznymi odpowiednich projektów
w zakresie rozwoju Unii Europejskiej;

j) nadzorowanie działań obu stron związanych z realizacją
mapy drogowej i z kwestiami mogącymi zagrozić wynikom
negocjacji w sprawie stałego statusu, aby umożliwić Kwar-
tetowi Bliskowschodniemu bardziej rzetelną ocenę wykony-
wania zobowiązań przez strony;

k) ułatwianie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa
w ramach Stałego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Unia Euro-
pejska–Palestyna powołanego 9 kwietnia 1998 r., a także
z wykorzystaniem innych możliwości;

l) przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Euro-
pejskiej wśród podmiotów mających wpływ na opinię
publiczną w regionie;

m) opracowanie i wdrożenie programu Unii Europejskiej doty-
czącego kwestii bezpieczeństwa. W tym celu SPUE może
korzystać z pomocy eksperta odpowiedzialnego za prak-
tyczną realizację projektów operacyjnych związanych
z kwestiami bezpieczeństwa;

n) udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji/
Komisarzowi Policji Biura Unii Europejskiej ds. Koordynacji
Wspierania Policji Palestyńskiej (EUPOL COPPS);

o) udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji
Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu
granicznym w Rafah (EU BAM Rafah).
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Artykuł 4

Wykonywanie mandatu

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, dzia-
łając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP.
SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) utrzymuje
uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym
punktem kontaktowym z Radą. KPB ukierunkowuje działania
SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym
i politycznym.

Artykuł 5

Finansowanie

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia
1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. wynosi
1 700 000 EUR.

2. Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej
w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mają-
cymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej,
z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie pozostają
własnością Wspólnoty.

3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE
a Komisją. Wydatki kwalifikują się do finansowania od dnia
1 marca 2007 r.

4. Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie zapew-
niają, w zależności od sytuacji, wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

Skład zespołu

1. W granicach swojego mandatu i odpowiednio dostępnych
środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego
zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony
SG/WP oraz przy pełnym udziale Komisji. SPUE powiadamia
Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2. Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą
zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy ze
SPUE. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych przez
państwo członkowskie lub instytucję Unii Europejskiej do
SPUE jest pokrywane odpowiednio przez dane państwo człon-
kowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.

3. Informacje o wszystkich stanowiskach kategorii A, które
nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, są w odpowiedni
sposób ogłaszane przez Sekretariat Generalny Rady
i przekazywane państwom członkowskim oraz instytucjom
Unii Europejskiej w celu pozyskania kandydatów
o najlepszych kwalifikacjach.

4. Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do
wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz jego pracow-
ników ustala się między stronami. Państwa członkowskie
i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Bezpieczeństwo

1. SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad
bezpieczeństwa i minimalnych norm bezpieczeństwa ustano-
wionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca
2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących
bezpieczeństwa (1), w szczególności w trakcie zarządzania infor-
macjami niejawnymi Unii Europejskiej.

2. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej dotyczącą bezpie-
czeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium UE
w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu,
SPUE podejmuje wszelkie środki możliwe do zrealizowania
w uzasadnionych granicach, zgodne z jego mandatem oraz
odpowiadające sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa na
obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny,
służące zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich członków
personelu bezpośrednio mu podlegającego, w szczególności:

i) sporządza plan bezpieczeństwa danej misji oparty na
wytycznych Sekretariatu Rady, obejmujący m.in. fizyczne,
organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa danej
misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się perso-
nelu do obszaru misji i w jego obrębie, zarządzanie zdarze-
niami związanymi z naruszaniem bezpieczeństwa, jak
również plan awaryjny i plan ewakuacji misji;

ii) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmiesz-
czonych poza terytorium Unii Europejskiej ubezpieczeniem
od wysokiego ryzyka stosownym do warunków panujących
na obszarze misji;

iii) zapewnia, by wszyscy członkowie zespołu rozmieszczeni
poza terytorium Unii Europejskiej, w tym personel miejs-
cowy, odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub
niezwłocznie po przyjedzie odpowiednie szkolenie doty-
czące bezpieczeństwa, w oparciu o wskaźniki ryzyka okreś-
lone dla obszaru prowadzenia misji przez Sekretariat Rady;
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iv) zapewnia wdrożenie wszelkich uzgodnionych zaleceń wyda-
nych po dokonaniu ocen bezpieczeństwa oraz regularne
dostarczanie SG/WP, Radzie oraz Komisji pisemnych spra-
wozdań o wdrażaniu tych zaleceń oraz o innych kwestiach
związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań
śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu;

v) zapewnia, w razie konieczności i w ramach obowiązków
wynikających z jego pozycji w strukturze dowodzenia,
stosowanie spójnego podejścia w kwestii bezpieczeństwa
personelu we wszystkich strukturach UE uczestniczących
w operacji lub operacjach zarządzania kryzysowego na
obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny.

Artykuł 8

Sprawozdawczość

Zasadniczo SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP oraz
KPB i że może również składać sprawozdania odpowiedniej
grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne są przekazy-
wane SG/WP, Radzie i Komisji. Na podstawie zalecenia SG/WP
oraz KPB, SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogól-
nych i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł 9

Koordynacja

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Euro-
pejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP,
Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji
przedstawicielstwom państw członkowskich i przedsta-
wicielstwom Komisji. Prezydencja, Komisja i szefowie misji
utrzymują ścisłe kontakty ze SPUE w terenie i dokładają wszel-
kich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE
kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodo-
wymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 10

Przegląd

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność
z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przed-
miotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie
i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2007
roku, a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do
połowy listopada 2007 roku. Na podstawie tych sprawozdań
wspólne działanie jest oceniane przez odpowiednie grupy
robocze oraz przez KPB. W kontekście ogólnych priorytetów
dotyczących rozmieszczania, SG/WP przedstawia KPB zalecenia
dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub
zakończenia mandatu.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 12

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r.

W imieniu Rady
W. SCHÄUBLE

Przewodniczący
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