
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/809/WPZiB

z dnia 6 grudnia 2007 r.

zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela
Unii Europejskiej w Sudanie

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 dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjal-
nego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (1).

(2) W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła decyzję
2007/238/WPZiB (2) w sprawie mianowania pana
Torbena Bryllego Specjalnym Przedstawicielem Unii
Europejskiej (SPUE) w Sudanie na okres od dnia 1
maja 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

(3) W dniu 15 października 2007 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji
wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w
Republice Środkowoafrykańskiej (3) (EUFOR Tchad/RCA),
które określa również rolę SPUE w Sudanie w związku
z operacją wojskową UE.

(4) W związku z tym należy zmienić mandat SPUE
w Sudanie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Niniejszym we wspólnym działaniu 2007/108/WPZiB wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 obecny tekst staje się ust. 1 i dodaje się ustęp
w brzmieniu:

„2. Podstawą mandatu SPUE są ponadto cele polityki Unii
Europejskiej w związku ze wspólnym działaniem Rady
2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej
w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (*)
(EUFOR Tchad/RCA).

___________
(*) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, str. 21.”;

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Mandat

1. Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) współdziałanie z UA, rządem Sudanu, rządem Sudanu
Południowego, ugrupowaniami zbrojnymi z Darfuru,
innymi stronami w Sudanie i organizacjami pozarządo-
wymi oraz utrzymywanie ścisłej współpracy z ONZ
i innymi odpowiednimi podmiotami międzynarodo-
wymi, aby realizować cele polityki Unii;

b) reprezentowanie Unii podczas rozmów prowadzonych
przez strony konfliktu w Darfurze, podczas posiedzeń
wysokiego szczebla Wspólnej Komisji, jak również, jeśli
będzie to wymagane, na innych stosownych posiedze-
niach;

c) reprezentowanie Unii, gdy jest to możliwe, w komisjach
oceniających realizację porozumień CPA i DPA;

d) śledzenie wydarzeń związanych z realizacją ESPA;

e) zapewnianie spójności między pomocą Unii
w zarządzaniu kryzysowym w Darfurze oraz ogólnymi
stosunkami politycznymi Unii z Sudanem;

f) w dziedzinie praw człowieka, w tym praw dzieci i kobiet,
oraz w dziedzinie walki z bezkarnością w Sudanie –

śledzenie sytuacji i utrzymanie stałych kontaktów
z władzami Sudanu, UA i ONZ, w szczególności
z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka,
obserwatorami praw człowieka działającymi w regionie
oraz z Urzędem Prokuratora Międzynarodowego Trybu-
nału Karnego;

g) współdziałanie z Prezydencją, Sekretarzem Generalnym/-
Wysokim Przedstawicielem (SG/WP), dowódcą operacji
UE i dowódcą sił UE operacji EUFOR Tchad/RCA
w celu zapewnienia ścisłej koordynacji ich działań pod
kątem realizacji wspólnego działania 2007/677/WPZiB;
zapewnia się również ścisłą współpracę z lokalnymi dele-
gacjami Komisji;
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(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 63.
(2) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 52.
(3) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.



h) w odniesieniu do wdrożenia wspólnego działania
2007/677/WPZiB – pomoc SG/WP w zakresie jego
kontaktów z ONZ, władzami Czadu, władzami Republiki
Środkowoafrykańskiej i krajami sąsiadującymi oraz
z innymi stosownymi podmiotami;

i) bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia
sporządzanie wytycznych politycznych dla dowódcy sił
UE operacji EUFOR Tchad/RCA, w szczególności
w odniesieniu do kwestii o regionalnym wymiarze poli-
tycznym;

j) w odniesieniu do zadań związanych z operacją EUFOR
Tchad/RCA – przeprowadzanie konsultacji z dowódcą sił
UE w kwestiach politycznych dotyczących bezpieczeń-
stwa.

2. W celu sprawowania swojego mandatu SPUE między
innymi:

a) obserwuje wszelkie działania Unii;

b) zapewnia koordynację i spójność pomocy udzielanej
przez Unię misji AMIS;

c) zapewnia koordynację i spójność działań Unii
w odniesieniu do operacji EUFOR Tchad/RCA;

d) wspiera proces polityczny oraz działania związane
z realizacją porozumień CPA, DPA i ESPA; oraz

e) śledzi zgodność działań podejmowanych przez strony
w Sudanie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpie-
czeństwa ONZ, w szczególności z rezolucjami nr 1556
(2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672
(2006), 1679 (2006), 1706 (2006) i 1769 (2007), oraz
składa sprawozdania na ten temat.”;

3) artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. SPUE składa regularne sprawozdania KPiB na temat
sytuacji w Darfurze i pomocy Unii udzielonej misji AMIS
oraz ogólnie na temat sytuacji w Sudanie, jak również
w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej
w odniesieniu do EUFOR Tchad/RCA.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 3

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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