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AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/228/WPZiB

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE
ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem

w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne
działanie 2006/304/WPZiB (1).

(2) W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej
w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX
KOSOWO (2). W tym wspólnym działaniu przewidziano
między innymi, że ZPUE dla Kosowa będzie pełnił
główną rolę w zakresie planowania i przygotowań misji
EULEX KOSOWO, oraz że ZPUE dla Kosowa ma być odpo-
wiedzialny za rekrutację i rozmieszczenie personelu oraz
zapewnienie wyposażenia, usług i lokali przeznaczonych
dla misji EULEX KOSOWO. Przewidziano także,
że państwa trzecie mogą delegować pracowników do
misji EULEX KOSOWO oraz, że wyjątkowo obywatele
uczestniczących państw trzecich w stosownych przypad-
kach mogą być zatrudniani na podstawie umów.

(3) Finansowa kwota referencyjna przewidziana we
wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB na pokrycie
wydatków związanych z mandatem ZPUE dla Kosowa
przez cały okres jego trwania poczynając od 10 kwietnia
2006 r. powinna obejmować wydatki ponoszone
w pozostałym okresie obowiązywania mandatu.

(4) Należy odpowiednio przedłużyć okres obowiązywania
wspólnego działania 2006/304/WPZiB oraz je zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Państwa trzecie zaproszone do udziału w misji EULEX
KOSOWO zgodnie z art. 13 wspólnego działania Rady
2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji
Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie,
EULEX KOSOWO (*) w stosownych przypadkach mogą być
poproszone o oddelegowanie personelu do ZPUE dla
Kosowa, pod warunkiem że będą one ponosić koszty zwią-
zane z oddelegowanym personelem, w tym koszty podróży
do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzenie,
koszty opieki medycznej i diet. Wyjątkowo, w należycie
uzasadnionych przypadkach, w przypadku braku odpo-
wiednio wykwalifikowanych kandydatów z państw człon-
kowskich, do udziału w misji EULEX KOSOWO można rekru-
tować obywateli państw trzecich, którzy w stosownych przy-
padkach mogą być zatrudniani na podstawie umów.

___________
(*) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92.”;

2) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na
pokrycie wydatków związanych z ZPUE dla Kosowa wynosi
79 505 000 EUR.”;

3) art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 14 czerwca
2008 r.”.
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(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, s. 19. Wspólne działanie ostatnio zmie-
nione wspólnym działaniem 2007/778/WPZiB (Dz.U. L 312
z 30.11.2007, s. 68).

(2) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92.



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, 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady
I. JARC

Przewodniczący
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