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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/389/WPZiB

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie
statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice

Środkowoafrykańskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 24,

uwzględniając Zalecenie prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 25 września 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1778
(2007), w której zezwolono na utworzenie misji Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środko-
woafrykańskiej i w Czadzie (MINURCAT) oraz upoważ-
niono Unię Europejską do rozpoczęcia w tych państwach
– na okres dwunastu miesięcy od deklaracji
o początkowej zdolności operacyjnej – operacji, której
celem jest wsparcie misji ONZ. W rezolucji tej zwrócono
się również do rządów Czadu i Republiki Środkowoafry-
kańskiej oraz do Unii Europejskiej o jak najszybsze
zawarcie umów w sprawie statusu sił zbrojnych biorą-
cych udział w tej operacji Unii Europejskiej.

(2) 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 (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3) Po otrzymaniu w dniu 18 września 2007 r. upoważ-
nienia Rady, zgodnie z art. 24 Traktatu o Unii Europej-
skiej, prezydencja wspierana przez Sekretariat General-
ny/Wysokiego Przedstawiciela wynegocjowała Umowę
między Unią Europejską a Republiką Środkowoafry-
kańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających
pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środ-
kowoafrykańskiej.

(4) Umowę tę należy zatwierdzić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę
między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską
w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywódz-
twem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania umowy ze skut-
kiem wiążącym dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2008 r.

W imieniu Rady
R. ŽERJAV

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.


