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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/517/WPZiB

z dnia 16 lipca 2007 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE
uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji
cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół

przygotowawczy MMC/SPUE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 września 2006 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2006/623/WPZiB (1), które wygasa w dniu
31 lipca 2007 r.

(2) W świetle kompleksowej propozycji dotyczącej ustalenia
statusu Kosowa, z dnia 26 marca 2007 r., przewidującej
utworzenie stanowiska międzynarodowego przedstawi-
ciela cywilnego w Kosowie (International Civilian Represen-
tative in Kosovo), który będzie również Specjalnym Przed-
stawicielem Unii Europejskiej i będzie wspierany przez
Międzynarodowe Biuro Cywilne (MBC) w Kosowie,
z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii
Europejskiej, należy zmienić nazwę zespołu przygotowa-
wczego MMC/SPUE na zespół przygotowawczy
MBC/SPUE.

(3) Mandat zespołu przygotowawczego MMC/SPUE należy
zmienić i przedłużyć do dnia 30 listopada 2007 r. lub
do 30 dni po przyjęciu nowej rezolucji Rady Bezpieczeń-
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja
RB ONZ) zastępującej rezolucję RB ONZ nr 1244
i zatwierdzającej mianowanie międzynarodowego przed-
stawiciela cywilnego, o ile taka nowa rezolucja RB ONZ
zostanie przyjęta przed dniem 1 listopada 2007 r.

(4) Wspólne działanie 2006/623/WPZiB należy odpo-
wiednio przedłużyć i zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2006/623/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) odniesienia do „międzynarodowej misji cywilnej”, „MMC”
i do „zespołu przygotowawczego MMC/SPUE” są odczyty-
wane jako odniesienia odpowiednio do „Międzynarodowego
Biura Cywilnego” „MBC” i do „zespołu przygotowawczego
MBC/SPUE”;

2) w art. 2 dodaje się następujący punkt:

„5) współpraca z władzami Kosowa, misją UNMIK i innymi
kluczowymi partnerami międzynarodowymi w trakcie
planowania przekazania władzy przez UNMIK i w przy-
gotowaniach do wprowadzenia w życie ustaleń dotyczą-
cych statusu.”;

3) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pan Jonas Jonsson zostaje niniejszym mianowany
szefem zespołu przygotowawczego MBC/SPUE.”;

4) w art. 9 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z zespołem przygotowawczym
MBC/SPUE od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada
2007 r. wynosi 1 875 000 EUR.”;
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(1) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, str. 29. Wspólne działanie zmienione
wspólnym działaniem 2007/203/WPZiB (Dz.U. L 90 z 30.3.2007,
str. 94).



5) artykuł 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wygasa ono dnia 30 listopada 2007 r. lub 30 dni po
przyjęciu rezolucji RB ONZ zastępującej rezolucję RB ONZ
nr 1244 i zatwierdzającej mianowanie międzynarodowego
przedstawiciela cywilnego, o ile taka rezolucja RB ONZ
zostanie przyjęta przed dniem 1 listopada 2007 r.”.

Artykuł 2

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

Artykuł 2 pkt 3 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący

PL21.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190/39


