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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/805/WPZiB

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ostatnich latach Unia Afrykańska (UA) stała się stra-
tegicznym podmiotem na kontynencie i kluczowym part-
nerem międzynarodowym Unii Europejskiej (UE).

(2) UE wielokrotnie wyrażała uznanie dla istotnej roli
i osiągnięć UA, w tym w ramach strategii UE „UE
i Afryka: w kierunku partnerstwa strategicznego” (zwanej
dalej „strategią UE dotyczącą Afryki”) przyjętej przez
Radę Europejską 15 i 16 grudnia 2005 roku.

(3) 14 i 15 grudnia 2006 roku Rada Europejska zobowiązała
się do umocnienia partnerstwa strategicznego UE
z Afryką, a przykładem konkretnego działania
w ramach działań priorytetowych na rok 2007 było
zwiększenie obecności UE przy UA w Addis Abebie.

(4) Uznano, że mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii
Europejskiej (SPUE) przy UA, który będzie miał stałą
siedzibę w Addis Abebie, jest właściwym sposobem
zapewnienia wzmocnionej obecności UE przy UA.

(5) SG/WP zalecił, aby na stanowisko SPUE przy UA miano-
wany został pan Koen Vervaeke.

(6) W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego
wspólnego działania struktury długoterminowe biura
SPUE zostaną w większym stopniu rozwinięte i scalone
na podstawie sprawozdania przygotowanego przez
Prezydencję w ścisłej współpracy z SG/WP, SPUE
i Komisją.

(7) SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która
może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym
w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mianowanie

Pan Koen Vervaeke zostaje niniejszym mianowany SPUE przy
UA na okres od 6 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. SPUE
ma stałą siedzibę w Addis Abebie.

Artykuł 2

Cele polityki

Podstawą mandatu SPUE są wszechstronne cele polityki UE
wspierające wysiłki Afryki na rzecz budowy pokojowej, demok-
ratycznej i dostatniej przyszłości, przedstawione w strategii UE
dotyczącej Afryki. Cele te obejmują:

a) ożywienie dialogu politycznego UE i stosunków z UA;
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b) wzmocnienie partnerstwa UE–UA we wszystkich obszarach
przedstawionych w strategii UE dotyczącej Afryki, co przy-
czyni się do rozwoju i wdrożenia strategii UE dotyczącej
Afryki we współpracy partnerskiej z UA, z poszanowaniem
zasady samodzielnej odpowiedzialności Afryki, przy ściślej-
szej współpracy z przedstawicielami Afryki na forach wielo-
stronnych i koordynacji z partnerami wielostronnymi;

c) współpraca z UA i udzielanie jej wsparcia poprzez pomoc
w rozwoju instytucjonalnym oraz wzmacnianie stosunków
między instytucjami UE a instytucjami UA, w tym poprzez
pomoc w zakresie rozwoju, aby propagować:

— pokój i bezpieczeństwo: przewidywanie konfliktów,
zapobieganie im, zarządzanie nimi i mediacja w ich
rozwiązywaniu, wspieranie wysiłków na rzecz pokoju
i stabilności, wspieranie odbudowy po konflikcie;

— prawa człowieka i dobre rządy: propagowanie i ochrona
praw człowieka; propagowanie podstawowych wolności
i poszanowanie praworządności; wspieranie, poprzez
dialog polityczny oraz pomoc finansową i techniczną,
wysiłków Afryki zmierzających do monitorowania
i ulepszania dobrych rządów; wspieranie rozwoju
demokracji uczestniczącej i zwiększenia odpowiedzial-
ności; wspieranie walki z korupcją i przestępczością
zorganizowaną oraz dalsze propagowanie wysiłków
zmierzających do rozwiązania wszystkich problemów
związanych z kwestią dzieci w konflikcie zbrojnym;

— trwały rozwój, integrację regionalną i handel: wspieranie
wysiłków zmierzających do łączności i ułatwianie
dostępu ludności do wody i urządzeń sanitarnych,
energii i technologii informacyjnych; propagowanie
stabilnych, skutecznych i zharmonizowanych ram praw-
nych dla przedsiębiorstw; pomoc w zintegrowaniu Afryki
ze światowym systemem handlu, pomoc krajom afrykań-
skim w spełnianiu zasad i standardów UE; wspieranie
Afryki w procesie przeciwdziałania skutkom zmian
klimatu;

— inwestowanie w ludzi: wspieranie wysiłków w kwestiach
równości płci, zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego
i edukacji, promowanie programów wymiany, sieci
uczelni wyższych i centrów doskonałości, zajęcie się
pierwotnymi przyczynami migracji.

Ponadto UE i Afryka zamierzają stworzyć wspólną strategię,
która jeszcze bardziej rozwinie i scali ich partnerstwo strate-
giczne. UA stanowi kluczowy podmiot wdrażający tę wspólną
strategię.

Artykuł 3

Mandat

Mandat SPUE, służący osiągnięciu celów związanych ze
Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB)/Euro-
pejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), o których
mowa w art. 2, obejmuje:

a) zwiększenie ogólnego wpływu UE w prowadzonym w Addis
Abebie dialogu z UA i jej Komisją, jak również koordynacja
tego dialogu, obejmującego cały zakres kwestii związanych
z WPZiB/EPBiO w ramach stosunków UE–UA;

b) zapewnienie odpowiedniego poziomu przedstawicielstwa
politycznego, odzwierciedlającego znaczenie UE jako poli-
tycznego, finansowego i instytucjonalnego partnera UA, jak
również zasadnicze zmiany charakteru tego partnerstwa,
uzasadnione coraz większą wagą polityczną UA na scenie
światowej;

c) reprezentowanie, o ile Rada tak zdecyduje, stanowisk
i polityk UE w sytuacjach kryzysowych, w których główną
rolę odgrywa UA, w odniesieniu do których nie został
mianowany odpowiedni SPUE;

d) pomoc w osiąganiu większej spójności, konsekwencji
i koordynacji polityk i działań UE wobec UA oraz wkład
we wzmocnienie koordynacji poszerzonej grupy partnerów
oraz jej stosunki z UA;

e) bliskie śledzenie wszystkich istotnych wydarzeń na szczeblu
UA i składanie sprawozdań na ich temat;

f) utrzymywanie bliskich kontaktów z Komisją UA, innymi
organami UA, misjami subregionalnych organizacji afrykań-
skich przy UA i misjami państw członkowskich UA przy
UA;

g) ułatwianie stosunków i współpracy między UA
a subregionalnymi organizacjami afrykańskimi, zwłaszcza
w obszarach, w których UE zapewnia wsparcie;

h) udzielanie opinii i zapewnianie pomocy na żądanie UA
w obszarach określonych w strategii UE dotyczącej Afryki;

i) udzielanie opinii i zapewnianie pomocy w budowie zdol-
ności UA w zakresie zarządzania kryzysowego;

j) koordynacja i wspieranie działań specjalnych przedstawicieli
UE, których mandaty dotyczą państw członkowskich/re-
gionów UA, na podstawie jasnego podziału zadań; oraz
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k) utrzymywanie bliskich kontaktów i promowanie koordynacji
z kluczowymi partnerami międzynarodowymi UA obecnymi
w Addis Abebie, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjedno-
czonych, ale również z podmiotami niepaństwowymi,
w całym zakresie kwestii dotyczących WPZiB/EPBiO
i związanych ze stosunkami UE–UA.

Artykuł 4

Wykonywanie mandatu

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, dzia-
łając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym
Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP).

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje
uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym
punktem kontaktowym z Radą. KPiB ukierunkowuje pod
względem strategicznym i politycznym działania wykonywane
przez SPUE w ramach mandatu.

Artykuł 5

Finansowanie

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu SPUE
w okresie od 6 grudnia 2007 r. do 31 maja 2008 r. wynosi
1 200 000 EUR.

2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1
kwalifikują się do finansowania od 6 grudnia 2007 r. Wydat-
kami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie pozostają
własnością Wspólnoty.

3. Zarządzanie wydatkami stanowi przedmiot umowy
między SPUE a Komisją. SPUE jest odpowiedzialny przed
Komisją za wszelkie wydatki.

4. Wydatki związane z wykonywaniem mandatu SPUE
w okresie od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. są
pokrywane na podstawie odrębnego aktu Rady przewidującego
odpowiednią finansową kwotę odniesienia.

Artykuł 6

Powołanie i skład zespołu

1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostęp-
nych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie
swojego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu
ze strony SG/WP oraz przy pełnym udziale Komisji. W skład

zespołu wchodzi osoba posiadająca wiedzę fachową na temat
konkretnych kwestii politycznych związanych z mandatem.
SPUE informuje na bieżąco SG/WP, Prezydencję i Komisję
o składzie swojego zespołu.

2. Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą
zaproponować oddelegowanie personelu do współpracy ze
SPUE. Pensje personelu oddelegowanego do SPUE przez
państwo członkowskie lub instytucję UE są wypłacane odpo-
wiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję
UE. Eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie do
Sekretariatu Generalnego Rady również mogą być wysyłani do
SPUE. Zatrudniany personel międzynarodowy posiada obywatel-
stwo państwa członkowskiego UE.

3. Cały oddelegowany personel nadal podlega administra-
cyjnie wysyłającemu państwu członkowskiemu lub wysyłającej
instytucji UE; wypełnia on obowiązki związane z mandatem
SPUE i działa na rzecz realizacji tego mandatu.

4. Po zakończeniu fazy początkowej, o której mowa
w art. 14, personel SPUE będzie pracował przede wszystkim
w sekcji polityki, sekcji pokoju i bezpieczeństwa, jak również
w sekcji administracyjnej.

Artykuł 7

Przywileje i immunitety SPUE i jego personelu

Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wyko-
nania i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu ustala
się ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmującymi zależnie
od przypadku. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają
w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 8

Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE

SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad
i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją
Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przy-
jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1),
w szczególności w trakcie zarządzania informacjami niejawnymi
UE.

Artykuł 9

Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne

1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny
Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor-
macji.
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2. Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, zależnie
od przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 10

Bezpieczeństwo

Zgodnie z polityką UE dotyczącą bezpieczeństwa personelu
przemieszczonego poza terytorium Unii Europejskiej
w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu
o Unii Europejskiej, SPUE przyjmuje wszelkie środki możliwe
do zrealizowania w uzasadnionych granicach, zgodne z jego
mandatem oraz odpowiadające stanowi bezpieczeństwa na
obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny,
służące zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi bezpośrednio
mu podlegającemu, w szczególności:

a) sporządza plan bezpieczeństwa danej misji oparty na
wytycznych Sekretariatu Generalnego Rady obejmujący
m.in. fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpie-
czeństwa danej misji, zarządzanie bezpiecznym przemie-
szczaniem się personelu do obszaru misji i w jego obrębie,
zarządzanie zdarzeniami związanymi z naruszaniem bezpie-
czeństwa, jak również plan awaryjny i plan ewakuacji misji;

b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu przemie-
szczonych poza terytorium UE ubezpieczeniem od wyso-
kiego ryzyka stosownym do warunków panujących na
obszarze misji;

c) dopilnowuje, by wszyscy członkowie jego zespołu przemie-
szczeni poza terytorium UE, w tym personel miejscowy,
odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie
po przyjeździe odpowiednie szkolenie w zakresie bezpie-
czeństwa, w oparciu o wskaźniki ryzyka określone dla
obszaru prowadzenia misji przez Sekretariat Generalny Rady;

d) zapewnia wdrażanie wszystkich uzgodnionych zaleceń
wydawanych po regularnych ocenach bezpieczeństwa oraz
dostarczanie SG/WP, Radzie i Komisji pisemnych spra-
wozdań o wdrażaniu tych zaleceń oraz o innych kwestiach
związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań
śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu.

Artykuł 11

Sprawozdawczość

SPUE regularnie przedstawia SG/WP i KPiB sprawozdania ustne
i pisemne. W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania
grupom roboczym. Regularne sprawozdania pisemne są
udostępniane poprzez sieć COREU. Na zalecenie SG/WP lub
KPiB, SPUE może składać sprawozdania Radzie ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł 12

Koordynacja

SPUE propaguje całościową koordynację polityczną UE. Pomaga
w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich instru-
mentów UE w terenie, aby osiągnąć cele polityczne UE. SPUE
koordynuje zatem swoje działania z działaniami Prezydencji
i Komisji, jak również – w odpowiednich przypadkach –

z działaniami innych SPUE aktywnych w regionie. SPUE regu-
larnie dostarcza informacji misjom państw członkowskich
i delegacjom Komisji.

Prezydencja, Komisja i szefowie misji państw członkowskich
utrzymują ścisłą współpracę ze SPUE w terenie i dokładają
wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu.
SPUE współpracuje również z innymi podmiotami międzynaro-
dowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 13

Przegląd

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność
z innymi działaniami UE w regionie są przedmiotem regular-
nego przeglądu. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji
obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu przed końcem
września 2008 roku. Sprawozdanie to stanowi podstawę
oceny mandatu przez odpowiednie grupy robocze oraz przez
KPiB. W tym kontekście SG/WP przedstawia KPiB odpowiednie
zalecenia.

Artykuł 14

Rozpoczęcie działalności i dalszy rozwój

1. Do połowy kwietnia 2008 roku Prezydencja, ściśle współ-
pracując z SG/WP, SPUE i Komisją, przedstawia Radzie spra-
wozdanie dotyczące ustanowienia biura w początkowym
okresie pełnienia mandatu oraz dotyczące dalszego rozwoju
i organizacji biura do końca okresu obowiązywania mandatu
określonego w art. 1. Sprawozdanie to obejmuje
w szczególności następujące kwestie:

— długoterminowe struktury i procedury;

— system sprawozdawczości;

— osiągnięcie równorzędnych warunków w odniesieniu do
personelu realizującego podobne funkcje na wszystkich
szczeblach.

Rada analizuje to sprawozdanie i podejmuje decyzję
o odpowiednich dalszych działaniach.

2. Przed końcem października 2008 roku Prezydencja, ściśle
współpracując z SG/WP, SPUE i Komisją, przedstawi Radzie
wszechstronne sprawozdanie na temat przyszłości biura i jego
organizacji.
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Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 16

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady
A. COSTA

Przewodniczący
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