
III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/520/WPZiB

z dnia 23 lipca 2007 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE
ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem

w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2006/304/WPZiB (1), które wygasa w dniu
1 września 2007 r.

(2) W dniu 29 czerwca 2007 r. Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu zespołu
UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) do dnia 30 listo-
pada 2007 r.

(3) ZPUE dla Kosowa powinno mieć możliwość rekrutacji
i szkolenia podstawowego personelu na potrzeby ewen-
tualnej przyszłej operacji zarządzania kryzysem
w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
(EPBiO) przed przyjęciem nowej rezolucji Rady Bezpie-
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
(RB ONZ) zastępującej rezolucję RB ONZ 1244.

(4) Wspólne działanie 2006/304/WPZiB powinno zatem być
odpowiednio zmienione i przedłużone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) artykuł 2 pkt 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Rekrutacja i szkolenie personelu, niezbędne przed przyję-
ciem przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed-
noczonych nowej rezolucji zastępującej rezolucję RB ONZ
1244, który stanowiłby podstawę ewentualnej przyszłej
operacji zarządzania kryzysem w ramach EPBiO, mając na
uwadze jego szybkie rozmieszczenie.”;

2) artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Przegląd

Do dnia 30 września 2007 r. Rada ocenia, czy działanie
ZPUE dla Kosowa powinno być kontynuowane po dniu
30 listopada 2007 r., uwzględniając potrzebę niezakłóco-
nego przejścia do ewentualnej operacji UE zarządzania
kryzysem w Kosowie.”;

3) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niniejsze wspólne działanie wygasa dnia 30 listopada
2007 r.”.
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(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19. Wspólne działanie ostatnio zmie-
nione i przedłużone wspólnym działaniem 2007/334/WPZiB
(Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 29).



Artykuł 2

Finansowa kwota referencyjna, o której mowa w art. 9 ust. 1
akapit drugi wspólnego działania 2006/304/WPZiB, zwiększona
w art. 2 wspólnego działania 2007/334/WPZiB, pokrywa
wydatki związane z okresem od dnia 1 stycznia 2007 r. do
dnia 30 listopada 2007 r.

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 23 lipca 2007 r.

W imieniu Rady
L. AMADO

Przewodniczący
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