
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/245/WPZiB

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii
Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie
wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii

Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego dzia-
łania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykań-
skiej w regionie Darfur w Sudanie (1).

(2) W dniu 19 stycznia 2007 r. Rada ds. Pokoju
i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej przedstawiła zamiar
utworzenia na okres sześciu miesięcy misji w Somalii
(AMISOM), której podstawowym celem będzie przyczy-
nianie się w początkowym okresie do stabilizacji
w Somalii.

(3) W dniu 20 lutego 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1744
(2007) upoważniającą państwa członkowskie Unii Afry-
kańskiej do utworzenia, na okres sześciu miesięcy, misji
w Somalii i wzywającą państwa członkowskie ONZ do
przekazania, w miarę potrzeb, personelu, wyposażenia
i usług w celu doprowadzenia do udanego utworzenia
AMISOM.

(4) W dniu 7 marca 2007 r. Unia Afrykańska przedłożyła
Unii Europejskiej prośbę o zapewnienie wiedzy fachowej
na czas określony w celu wspomożenia komórki plano-
wania wojskowego znajdującej się w siedzibie UA
w Addis Abebie.

(5) W dniu 20 marca 2007 r. Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa (KPB) uzgodnił udzielenie pozytywnej
odpowiedzi na prośbę Unii Afrykańskiej
i przeprowadzenie operacji wsparcia AMISOM
w ramach działania Unii Europejskiej wspierającego
misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie
(AMIS).

(6) Pismem z dnia 29 marca 2007 r. SG/WP poinformował
UA, że UE będzie gotowa do udostępnienia – na czas
określony – ekspertów ds. planowania i złożył wniosek,

aby personel UE pracujący na rzecz AMISOM był objęty
przepisami Konwencji ogólnej o przywilejach
i immunitetach OJA.

(7) Wspólne działanie 2005/557/WPZiB powinno zostać
odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/557/WPZiB niniejszym wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wspólne działanie Rady w sprawie cywilno-wojskowego
działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykań-
skiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii”;

2) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Unia Europejska ustanawia niniejszym cywilno-wojskowe
działanie wspierające UE na rzecz AMIS II, wraz
z dodatkowym elementem wsparcia wojskowego dla
AMISOM, nazwane niniejszym »działaniem wspierającym
UE na rzecz AMIS/AMISOM«.

Głównym celem działania wspierającego ze strony UE jest
zapewnienie skutecznej i terminowej pomocy UE dla AMIS II
oraz wsparcia dla tworzenia AMISOM. UE respektuje
i popiera zasadę afrykańskiej odpowiedzialności, a celem
działania wspierającego UE jest udzielanie wsparcia UA
i jej wysiłkom politycznym, wojskowym i policyjnym zmie-
rzającym do rozwiązania kryzysu w regionie Darfur
w Sudanie oraz w Somalii.

Działanie wspierające UE obejmuje element cywilny
i wojskowy.”;

3) w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 10 oraz art. 11
ust. 1 lit. a) wyraz „AMIS II” zostaje zastąpiony wyrażeniem
„AMIS II i AMISOM”;
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(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.



4) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. SG/WP podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby
zapewnić koordynację działań UE na rzecz wsparcia wzmoc-
nienia AMIS II i AMISOM oraz koordynację pomiędzy Sekre-
tariatem Generalnym Rady (SGR) a Komórką Koordynacyjną
UE w Addis Abebie (KKA). SGR zapewnia doradztwo
i wspiera KKA w jej obowiązkach związanych
z zarządzaniem bieżącą koordynacją w celu zagwaranto-
wania spójnego i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS
II we wszystkich jej politycznych, wojskowych, policyjnych
i innych cywilnych działaniach wspomagających, jak również
utworzenia AMISOM. SGR dostarcza właściwym organom
Rady sprawozdania o sytuacji, aktualizacje oraz oceny
zarówno wsparcia UE na rzecz AMIS II, jak i wzmocnienia
AMIS II i AMISOM, a także zapewnia koordynację na
szczeblu strategicznym z pozostałymi zainteresowanymi
stronami, w szczególności ONZ i NATO.”;

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

„1a. Element wsparcia wojskowego planowania AMISOM
polega głównie na wspomaganiu komórki planowania stra-
tegicznego w planowaniu misji UA, w tym także sporzą-
dzenia planu utworzenia AMISOM.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przy-
jęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący
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