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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EULEX/2/2008

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności
w Kosowie (EULEX KOSOVO)

(2008/356/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 25 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia
4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie
praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO) (1),
w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 13 ust. 3 wspólnego działania
2008/124/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych
decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników
EULEX KOSOVO.

(2) W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej
w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r. okreś-
lono wiodące wytyczne i warunki dotyczące wkładu
państw trzecich w misjach policyjnych. W dniu
10 grudnia 2002 r. Rada zatwierdziła „Procedury konsul-
tacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych
operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez
UE”; w dokumencie tym rozwinięto ustalenia dotyczące
udziału państw trzecich w cywilnych operacjach zarzą-
dzania kryzysowego, w tym ustanowienia Komitetu
Uczestników.

(3) Komitet Uczestników EULEX KOSOVO będzie pełnił
kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu misją. Będzie
stanowił główne forum dyskusji dotyczących wszelkich

problemów w zakresie bieżącego zarządzania misją.
KPiB, który zapewnia kontrolę polityczną
i kierownictwo strategiczne misji, bierze pod uwagę
opinie Komitetu Uczestników,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników misji EULEX
KOSOVO (zwany dalej „Komitetem Uczestników”).

Artykuł 2

Funkcje

1. Komitet Uczestników może wyrażać opinie, które będą
brane pod uwagę przez KPiB sprawujący kontrolę polityczną
i kierownictwo strategiczne EULEX KOSOVO.

2. Zakres uprawnień Komitetu Uczestników określono
w dokumencie zatytułowanym „Procedury konsultacyjne i tryb
wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania
kryzysowego prowadzonych przez UE”.

Artykuł 3

Skład

1. Wszystkie państwa członkowskie UE są uprawnione do
udziału w obradach Komitetu Uczestników, jednak wyłącznie
państwa wnoszące wkład będą uczestniczyć w bieżącym zarzą-
dzaniu EULEX KOSOVO. Przedstawiciele państw trzecich uczest-
niczących w EULEX KOSOVO mogą brać udział w posiedzeniach
Komitetu Uczestników. Na posiedzeniach Komitetu Uczest-
ników może być także obecny przedstawiciel Komisji Europej-
skiej.

2. Komitet Uczestników będzie regularnie otrzymywać infor-
macje od Szefa Misji.
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Artykuł 4

Przewodniczący

Na potrzeby EULEX KOSOVO, zgodnie z „Procedurami konsulta-
cyjnymi i trybem wkładu państw spoza UE do cywilnych
operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”,
Komitetowi Uczestników przewodniczyć będzie przedstawiciel
Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, w ścisłym
porozumieniu z Prezydencją.

Artykuł 5

Posiedzenia

1. Posiedzenia Komitetu Uczestników są regularnie zwoły-
wane przez przewodniczącego. Jeżeli wymagają tego okolicz-
ności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przedsta-
wiciela państwa uczestniczącego mogą być zwoływane posie-
dzenia nadzwyczajne.

2. Przed posiedzeniem przewodniczący rozsyła wstępny
porządek obrad oraz dokumenty związane z posiedzeniem.
Przewodniczący odpowiada za przekazanie KPiB wyników
obrad Komitetu Uczestników.

Artykuł 6

Poufność

1. Do posiedzeń i prac Komitetu Uczestników mają zastoso-
wanie przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przed-
stawiciele biorący udział w posiedzeniach Komitetu Uczest-
ników muszą posiadać odpowiednie poświadczenia bezpieczeń-
stwa osobowego.

2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą
służbową.

Artykuł 7

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komitetu Politycznego
i Bezpieczeństwa

M. IPAVIC

Przewodniczący
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