
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/133/WPZiB

z dnia 18 lutego 2008 r.

zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds.
bliskowschodniego procesu pokojowego

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 2007/110/WPZiB (1) przedłużające i zmieniające
mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej
(SPUE) ds. bliskowschodniego procesu pokojowego do
dnia 29 lutego 2008 r.

(2) W dniu 6 grudnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2007/806/WPZiB zmieniające wspólne działanie
2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Euro-
pejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (2)
oraz wspólne działanie 2007/807/WPZiB zmieniające
wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję
Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu
granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (3) w celu odzwier-
ciedlenia nowej struktury dowodzenia i kontroli operacji
zarządzania kryzysowego UE zatwierdzonej przez Radę
w dniu 18 czerwca 2007 r.

(3) Na podstawie przeglądu wspólnego działania
2007/110/WPZiB mandat SPUE należy zmienić
i przedłużyć o dwanaście miesięcy. Mandat SPUE należy
też dostosować do roli, jaką wyznaczono SPUE
w odniesieniu do EUPOL COPPS i EU BAM Rafah,
zgodnie z nową strukturą dowodzenia i kontroli operacji
zarządzania kryzysowego UE.

(4) 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 Marca OTTEGO jako Specjalnego Przedstawiciela
Unii Europejskiej (SPUE) ds. bliskowschodniego procesu poko-
jowego zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego
2009 r.

Artykuł 2

Cele polityki

1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europej-
skiej w odniesieniu do bliskowschodniego procesu pokojowego.

2. Cele te obejmują:

a) osiągnięcie rozwiązania opartego na koncepcji dwóch
państw, w którym Izrael i demokratyczne, samodzielne,
pokojowe i suwerenne państwo palestyńskie współistnieją
w bezpiecznych i uznanych granicach, utrzymując normalne
stosunki ze swoimi sąsiadami zgodnie z rezolucjami Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 242
(1967), 338 (1973), 1397 (2002) i 1402 (2002) oraz
zgodnie z zasadami konferencji madryckiej;

b) rozwiązanie problemu izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań-
skiego;

c) uczciwe rozwiązanie złożonego problemu Jerozolimy
i sprawiedliwe, trwałe i uzgodnione rozwiązanie problemu
uchodźców palestyńskich;

d) dalsze działania w następstwie konferencji z Annapolis zmie-
rzające do uzgodnienia ostatecznego statusu i utworzenia
państwa palestyńskiego, obejmujące także uwypuklenie roli
kwartetu jako podmiotu dbającego o przestrzeganie harmo-
nogramu działań, zwłaszcza w zakresie bieżącego nadzoro-
wania realizacji zobowiązań obydwu stron w ramach tego
harmonogramu i zgodnie ze wszystkimi staraniami na
szczeblu międzynarodowym na rzecz zaprowadzenia ogól-
nego pokoju arabsko-izraelskiego;

e) ustanowienie trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących
sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyń-
skiemu, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodo-
wymi, we współpracy z programami rozwoju instytucjonal-
nego Wspólnoty Europejskiej, jak również zgodnie z innymi
działaniami podejmowanymi na szczeblu międzynarodowym
w obszarze bezpieczeństwa, w tym z reformą wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych;

f) ponowne otwarcie przejść granicznych w Strefie Gazy –

również przejścia w Rafah – i zapewnianie obecności strony
trzeciej (jeśli zostało to uzgodnione przez obydwie strony),
we współpracy ze Wspólnotą przy jej działaniach na rzecz
tworzenia instytucji.
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3. Cele te oparte są na zaangażowaniu Unii Europejskiej na
rzecz:

a) współpracy ze stronami i z partnerami w społeczności
międzynarodowej, zwłaszcza w ramach Kwartetu Blisko-
wschodniego, mającej na celu wykorzystanie wszystkich
możliwości osiągnięcia pokoju i godnej przyszłości dla
wszystkich ludzi w tym regionie;

b) dalszej pomocy w przeprowadzeniu reform politycznych
i administracyjnych, reform procesu wyborczego oraz reform
zmierzających do osiągnięcia bezpieczeństwa w Palestynie;

c) wnoszenia pełnego wkładu w budowanie pokoju, a także
odbudowę gospodarki palestyńskiej, co stanowiłoby inte-
gralną część rozwoju regionalnego.

4. SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wyso-
kiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie, a także działania
w ramach Kwartetu Bliskowschodniego.

Artykuł 3

Mandat

Aby możliwa była realizacja celów polityki, mandat SPUE obej-
muje:

a) wnoszenie przez Unię Europejską aktywnego i skutecznego
wkładu w działania i inicjatywy prowadzące do ostatecznego
rozstrzygnięcia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także
konfliktów izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libańskiego;

b) ułatwianie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z wszystkimi
stronami bliskowschodniego procesu pokojowego, innymi
krajami tego regionu, członkami Kwartetu Bliskowschod-
niego i innymi właściwymi krajami, a także z ONZ
i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi,
z myślą o współpracy we wzmacnianiu procesu pokojo-
wego;

c) zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu
i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz
wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysowego
i zapobiegania kryzysom;

d) obserwowanie i wspieranie negocjacji pokojowych między
stronami oraz, w odpowiednich przypadkach, oferowanie
porad i pośrednictwa Unii Europejskiej;

e) w odpowiedzi na prośby, przyczynianie się do wprowa-
dzania w życie porozumień międzynarodowych osiągniętych
przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycznych
w przypadku nieprzestrzegania warunków tych porozumień;

f) zwracanie szczególnej uwagi na czynniki mające wpływ na
regionalny wymiar bliskowschodniego procesu pokojowego;

g) podejmowanie konstruktywnych działań z sygnatariuszami
porozumień w ramach procesu pokojowego, mających na
celu wsparcie przestrzegania podstawowych zasad demok-
racji, w tym poszanowania praw człowieka i zasad prawo-
rządności;

h) przyczynianie się do realizacji polityki Unii Europejskiej
dotyczącej 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;

i) składanie sprawozdań dotyczących możliwości interwencji
Unii Europejskiej w procesie pokojowym i najlepszego
sposobu realizacji jej inicjatyw oraz prowadzonych przez
nią aktualnie działań związanych z bliskowschodnim
procesem pokojowym, takich jak jej wkład w reformy pales-
tyńskie, wraz z aspektami politycznymi odpowiednich
przedsięwzięć Unii Europejskiej w zakresie rozwoju;

j) nadzorowanie działań obu stron związanych z realizacją
mapy drogowej i z kwestiami mogącymi zaszkodzić
wynikom negocjacji w sprawie stałego statusu, aby umoż-
liwić Kwartetowi Bliskowschodniemu bardziej rzetelną ocenę
wykonywania zobowiązań przez strony;

k) angażowanie się w szerzej zakrojone prace przy reformie
sektora bezpieczeństwa we współpracy z Komisją Europejską
i koordynatorem ds. bezpieczeństwa z USA oraz ułatwianie
współpracy w kwestiach bezpieczeństwa ze wszystkimi właś-
ciwymi podmiotami;

l) przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Euro-
pejskiej wśród podmiotów mających wpływ na opinię
publiczną w regionie.

Artykuł 4

Wykonywanie mandatu

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu
i działa 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 działania
wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod względem
strategicznym i politycznym.
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Artykuł 5

Finansowanie

1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od 1 marca
2008 r. do 28 lutego 2009 r. wynosi 1 300 000 EUR.

2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1
kwalifikują się do finansowania od 1 marca 2008 r. Wydatkami
zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
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 udziale 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 ewentualnych pracowników oddelegowa-
nych przez państwo członkowskie lub instytucję UE do SPUE
jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie
lub daną instytucję UE. Eksperci oddelegowani przez państwa
członkowskie do Sekretariatu Generalnego Rady również mogą
być wysłani do SPUE. Zatrudniani członkowie personelu
międzynarodowego posiadają obywatelstwo państwa członkow-
skiego 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.

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
sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze geogra-
ficznym, za który jest on odpowiedzialny, służące zapewnieniu
bezpieczeństwa wszystkich członków personelu bezpośrednio
mu podlegającego, 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 zatrudnio-
nego poza terytorium UE ubezpieczeniem od wysokiego
ryzyka odpowiednio do warunków panujących na obszarze
misji;

c) dopilnowuje, by wszyscy członkowie jego zespołu rozmie-
szczeni poza terytorium UE, w tym personel miejscowy,
odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie
po przyjeździe odpowiednie szkolenie w zakresie bezpie-
czeństwa, na podstawie wskaźników ryzyka określonych
dla obszaru prowadzenia misji przez Sekretariat Generalny
Rady;
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d) zapewnia wdrożenie 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

1. 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 Prezydencji
i Komisji, jak również – w odpowiednich przypadkach –

z działaniami innych SPUE aktywnych w regionie. SPUE regu-
larnie przekazuje informacje przedstawicielstwom państw człon-
kowskich i przedstawicielstwom Komisji.

2. Prezydencja, Komisja i szefowie misji państw członkow-
skich utrzymują ścisłą współpracę ze SPUE w terenie i dokładają
wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu.
SPUE zapewnia szefom misji EUPOL COPPS i EU BAM Rafah
wskazówki na temat lokalnej sytuacji politycznej. W miarę
potrzeb SPUE oraz dowódca operacji cywilnej konsultują się
wzajemnie. 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. Przed końcem czerwca 2008
roku SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie
z postępu prac, a do połowy listopada 2008 roku – komplek-
sowe sprawozdanie z wykonania mandatu. Sprawozdania te
stanowią podstawę oceny niniejszego wspólnego działania
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 18 lutego 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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