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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/744/WPZiB

z dnia 19 listopada 2007 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE
uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowego biura
cywilnego w Kosowie z elementem funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (Zespół

przygotowawczy MBC/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
30 listopada 2007 r.

(2) Mandat zespołu przygotowawczego MBC/SPUE należy
zmienić i przedłużyć do dnia 31 marca 2008 r. lub
30 dni po powołaniu MBC/SPUE, jeżeli nastąpi to
przed dniem 1 marca 2008 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Okres obowiązywania wspólnego działania 2006/623/WPZiB
zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 marca 2008 r.,
z zastrzeżeniem art. 3 niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 2

Finansowa kwota odniesienia w wysokości 3 551 000 EUR,
ustanowiona w art. 9 ust. 1 wspólnego działania
2006/623/WPZiB, zostaje zwiększona o 1 692 000 EUR,

w celu pokrycia wydatków związanych z mandatem zespołu
przygotowawczego MBC/SPUE w okresie od dnia 1 grudnia
2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.

Artykuł 3

Artykuł 14 ust. 2 wspólnego działania 2006/623/WPZiB otrzy-
muje brzmienie:

„2. Wygasa ono dnia 31 marca 2008 r. lub w dniu powo-
łania MBC/SPUE, jeśli powołanie takie nastąpi przed dniem
1 marca 2008 r.”.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r.

W imieniu Rady
L. AMADO

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, str. 29. Wspólne działanie ostatnio przed-
łużone wspólnym działaniem 2007/517/WPZiB (Dz.U. L 190
z 21.7.2007, str. 38).


