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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/244/WPZiB

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego
działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia
18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii
Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie
Darfur w Sudanie (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 akapit
drugi w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 17 października 2006 r. Rada przyjęła decyzję
2006/725/WPZiB (2) wprowadzającą w życie wspólne
działanie 2005/557/WPZiB, która przedłużyła finanso-
wanie elementu cywilnego działania do dnia 30 kwietnia
2007 r.

(2) Do czasu przekształcenia misji Unii Afrykańskiej (UA)
w operację z udziałem połączonych sił ONZ i UA,
Rada, zgodnie z art. 2 decyzji 2006/486/WPZiB (3),
postanowiła kontynuować cywilno-wojskowe działanie
Unii Europejskiej wspierające misję Unii Afrykańskiej
w regionie Darfur w Sudanie.

(3) W odniesieniu do elementu cywilnego Rada powinna
zatem podjąć decyzję w sprawie finansowania konty-
nuacji działania wspierającego.

(4) Działanie wspierające będzie prowadzone w sytuacji,
która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określo-
nym w art. 11 Traktatu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie
wydatków związanych z wprowadzeniem w życie przepisów
sekcji II wspólnego działania 2005/557/WPZiB w okresie od
dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31 października 2007 r. wynosi
2 125 000 EUR. Kwota ta obejmuje obecny mandat misji UUA
w regionie Darfur w Sudanie (AMIS) i następujący po nim okres
przejściowy prowadzący do ewentualnego przekształcenia dzia-
łania w operację z udziałem połączonych sił ONZ i UA.

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

Obywatele państw trzecich są dopuszczani do udziału
w przetargach.

3. Wydatki kwalifikują się do finansowania od dnia 1 maja
2007 r.

Artykuł 2

Nie później niż dnia 30 czerwca 2007 r. Rada oceni, czy dzia-
łanie wspierające UE powinno być kontynuowane.
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(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.
(2) Dz.U. L 296 z 26.10.2006, str. 24.
(3) Decyzja Rady 2006/486/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca

wdrożenia wspólnego działania 2005/557/WPZiB (Dz.U. L 192
z 13.7.2006, str. 30).



Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

PLL 106/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2007


