
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/107/WPZiB

z dnia 12 lutego 2008 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

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 2007/113/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające
mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej
(SPUE) w Azji Środkowej.

(2) Na podstawie przeglądu wspólnego działania
2007/113/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przed-
łużony o 12 miesięcy.

(3) SPUE będzie wykonywać 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

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej

Mandat pana Pierre’a MORELA jako Specjalnego Przedstawiciela
Unii Europejskiej (SPUE) w Azji Środkowej zostaje niniejszym
przedłużony do dnia 28 lutego 2009 r.

Artykuł 2

Cele polityki

Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii w Azji Środ-
kowej. Cele te obejmują:

a) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między państwami
Azji Środkowej i Unią Europejską na podstawie wspólnych
wartości i interesów, określonych w odpowiednich
umowach;

b) przyczynianie się do wzmocnienia stabilności oraz współ-
pracy pomiędzy państwami w regionie;

c) przyczynianie się do wzmocnienia demokracji, praworząd-
ności, dobrych rządów oraz poszanowania praw człowieka
i podstawowych wolności w Azji Środkowej;

d) zajmowanie się kluczowymi zagrożeniami, w szczególności
konkretnymi problemami mającymi bezpośrednie znaczenie
dla Europy;

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej
w regionie, w tym przez ściślejszą koordynację
z pozostałymi właściwymi partnerami i organizacjami
międzynarodowymi, takimi jak OBWE.

Artykuł 3

Mandat

1. Aby możliwa była realizacja celów polityk, mandat SPUE
obejmuje:

a) działanie na rzecz pełnej koordynacji politycznej Unii Euro-
pejskiej w Azji Środkowej oraz zapewnianie spójności
działań zewnętrznych Unii Europejskiej w regionie bez
uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty;

b) monitorowanie, w imieniu Wysokiego Przedstawiciela
i zgodnie z jego mandatem, wraz z Komisją oraz Prezy-
dencją i bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty, procesu
realizacji strategii UE dotyczącej nowego partnerstwa z Azją
Środkową, przedstawianie zaleceń i systematyczne składanie
sprawozdań odpowiednim organom Rady;

c) pomoc Radzie w dalszym rozwijaniu kompleksowej polityki
wobec Azji Środkowej;

d) uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Azji Środkowej
przez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów
z rządami, parlamentami, władzą sądowniczą, społeczeń-
stwem obywatelskim i środkami masowego przekazu;

e) zachęcanie Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Tadżykistanu,
Turkmenistanu i Uzbekistanu do współpracy w kwestiach
regionalnych stanowiących przedmiot wspólnego zaintereso-
wania;
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(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 83. Wspólne działanie zmienione
wspólnym działaniem 2007/634/WPZiB (Dz.U. L 256
z 2.10.2007, s. 28).



f) rozwijanie odpowiednich kontaktów i współpracy
z głównymi zainteresowanymi podmiotami w regionie,
w tym ze wszystkimi znaczącymi organizacjami regional-
nymi i międzynarodowymi, w szczególności z Szanghajską
Organizacją Współpracy (SCO), Euroazjatycką Wspólnotą
Gospodarczą (EAWG – EURASEC), Konferencją
o Współdziałaniu i Środkach Budowy Zaufania w Azji
(CICA), Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
(CSTO), Programem Regionalnej Współpracy Gospodarczej
w Azji Środkowej (CAREC) i Środkowoazjatyckim Regio-
nalnym Centrum Informacji i Koordynacji (CARICC);

g) przyczynianie się do realizacji polityki Unii Europejskiej
w zakresie praw człowieka oraz wytycznych Unii Europej-
skiej w sprawie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do
dzieci i kobiet na obszarach dotkniętych konfliktem,
w szczególności przez monitorowanie rozwoju sytuacji
w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację;

h) przyczynianie się, w ścisłej współpracy z OBWE, do zapo-
biegania konfliktom i ich rozwiązywania przez rozwijanie
kontaktów z władzami i innymi podmiotami lokalnymi
(organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi,
mniejszościami, grupami religijnymi i ich przywódcami);

i) dostarczanie wkładu w formułowanie aspektów WPZiB
związanych z bezpieczeństwem energetycznym
i zwalczaniem narkotyków w odniesieniu do Azji Środkowej.

2. SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wyso-
kiego Przedstawiciela (SG/WP) oraz prowadzi przegląd wszyst-
kich działań Unii Europejskiej w regionie.

Artykuł 4

Wykonywanie mandatu

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu
i działa pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym
SG/WP.

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

Artykuł 5

Finansowanie

1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia
1 marca 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. wynosi
1 100 000 EUR.

2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1
kwalifikują się do finansowania od dnia 1 marca 2008 r.

Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami
mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro-
pejskich z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie
pozostają własnością Wspólnoty.

3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE
a Komisją. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie
wydatki.

Artykuł 6

Powołanie i skład zespołu

1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostęp-
nych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie
własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu
ze strony SG/WP oraz przy pełnym współudziale Komisji.
W skład zespołu wchodzi osoba posiadająca wiedzę fachową
na temat konkretnych kwestii politycznych związanych
z mandatem. SPUE powiadamia SG/WP, Prezydencję i Komisję
o składzie swojego zespołu.

2. Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą
zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy ze
SPUE. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych przez
państwo członkowskie lub instytucję UE do SPUE jest wypła-
cane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną
instytucję UE. Eksperci oddelegowani przez państwa członkow-
skie do Sekretariatu Generalnego Rady również mogą być
wysłani do SPUE. Zatrudniani członkowie personelu międzyna-
rodowego posiadają obywatelstwo 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 tego mandatu.

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 odpowiednio ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmu-
jącymi. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wszelkie
niezbędne w tym celu 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 odniesieniu do informacji niejawnych UE.
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(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2007/438/WE (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, s. 24).



Artykuł 9

Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne

1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny
Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor-
macji.

2. Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, zależnie
od przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 10

Bezpieczeństwo

Zgodnie z polityką UE, dotyczącą bezpieczeństwa personelu
rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach zadań opera-
cyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE podejmuje
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
fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa
danej misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się
personelu do obszaru misji i w jego obrębie, jak również
reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem bezpie-
czeństwa, w tym plan awaryjny i plan ewakuacji misji;

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

c) dopilnowuje, by wszyscy członkowie zespołu rozmieszczeni
poza terytorium UE, w tym personel miejscowy, odbyli
przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przy-
jeździe odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, na
podstawie wskaźników ryzyka określonych dla obszaru
prowadzenia misji przez Sekretariat Generalny Rady;

d) zapewnia wdrażanie wszelkich uzgodnionych zaleceń wyda-
nych po regularnych ocenach bezpieczeństwa oraz dostar-
czanie SG/WP, Radzie i Komisji pisemnych sprawozdań
dotyczących wdrażania tych zaleceń oraz innych kwestii
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 rozpro-
wadzane w sieci COREU. Na zalecenie SG/WP lub KPiB, SPUE

może składać sprawozdania Radzie ds. Ogólnych i Stosunków
Zewnętrznych.

Artykuł 12

Koordynacja

SPUE nadzoruje ogólną koordynację polityczną ze strony UE.
Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich
instrumentów UE w terenie, aby osiągnąć cele polityki UE.
SPUE koordynuje zatem swoje działania z działaniami Prezy-
dencji i Komisji, jak również – w odpowiednich przypadkach
– z działaniami SPUE w Afganistanie. SPUE regularnie przeka-
zuje informacje misjom państw członkowskich
i przedstawicielstwom 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 działa także w porozumieniu z innymi podmiotami
międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 13

Przegląd

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność
z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przed-
miotem regularnego przeglądu. SPUE przedstawia SG/WP,
Radzie i Komisji sprawozdanie z postępów przed końcem
czerwca 2008 r., a także kompleksowe sprawozdanie
z wykonania mandatu do połowy listopada 2008 r. Sprawoz-
dania te stanowią podstawę oceny niniejszego wspólnego dzia-
łania przez odpowiednie grupy robocze oraz przez KPiB.
W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących przemie-
szczania SG/WP przedstawia KPiB zalecenia dotyczące decyzji
Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 15

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r.

W imieniu Rady
A. BAJUK

Przewodniczący
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