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AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/192/WPZiB

z dnia 27 marca 2007 r.

zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii
Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 2 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej
i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy
sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki
Konga (DRK) (1) (Misja EUSEC DR Kong). Mandat misji
trwa do dnia 30 czerwca 2007 r.

(2) Wsparcie udzielane przez Unię Europejską władzom
kongijskim w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa
w DRK należy poddać przeglądowi w celu propagowania
ogólnego podejścia, które łączyłoby różne inicjatywy
podejmowane przez Unię, w tym misję EUSEC DR
Konga. Początkowo, do celów przygotowania powyż-
szego przeglądu, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa
postanowił zintensyfikować działania podejmowane
przez misję, w szczególności w świetle potrzeb określo-
nych przez szefa misji.

(3) Wspólne działanie 2005/355/WPZiB powinno zostać
odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/355/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Ponadto szef misji jest upoważniony do korzystania
z wkładów finansowych państw członkowskich do celów
nadzorowania i zapewnienia, w porozumieniu z Komisją,
realizacji konkretnych projektów na rzecz władz DRK
w ramach misji określonej w art. 1.

W tym celu szef misji zawiera porozumienie
z zainteresowanymi państwami członkowskimi.
W porozumieniu takim określane są również szczegółowe
zasady odpowiadania na wszelkiego rodzaju skargi
wnoszone przez osoby trzecie, w zakresie szkód zaistniałych
z powodu działań lub zaniechania działań ze strony szefa
misji w związku z wykorzystaniem środków finansowych
udostępnionych mu przez uczestniczące państwa człon-
kowskie.

W żadnym przypadku Unia Europejska ani SG/WP nie
ponoszą odpowiedzialności wobec uczestniczących państw
członkowskich za działania lub zaniechania działań ze
strony szefa misji w związku z wykorzystaniem środków
finansowych tych państw.”;

2) w art. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) biuro w Kinszasie, w którego skład wchodzi szef misji
i personel niepodlegający władzom kongijskim, w tym:

PLL 87/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2007

(1) Dz.U. L 112 z 3.5.2005, str. 20. Wspólne działanie ostatnio zmie-
nione wspólnym działaniem 2006/303/WPZiB (Dz.U. L 112
z 26.4.2006, str. 18).



— jednostka odpowiedzialna w szczególności za usta-
lanie i wspieranie konkretnych projektów finansowa-
nych lub realizowanych przez państwa członkowskie,

— zespół odpowiedzialny za udział w pracach związa-
nych z reformą sektora bezpieczeństwa prowadzo-
nych przez administrację kongijską na szczeblu
międzyresortowym;

b) eksperci, zwłaszcza zajmujący kluczowe stanowiska
w następujących jednostkach administracji kongijskiej:

— gabinet ministra obrony,

— sztab generalny,

— sztab generalny sił lądowych,

— sztab generalny sił morskich,

— sztab generalny sił powietrznych, oraz

— władze regionalne podlegające ministerstwu obrony.”.

Artykuł 2

Finansowa kwota odniesienia przewidziana w art. 2 wspólnego
działania 2006/303/WPZiB obejmuje również wydatki zwią-
zane ze środkami, o których mowa w art. 1 pkt 2 niniejszego
wspólnego działania.

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 Brukseli, dnia 27 marca 2007 r.

W imieniu Rady
P. STEINBRÜCK

Przewodniczący
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