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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/450/WPZiB

z dnia 16 czerwca 2008 r.

dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii
Południowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2006/439/WPZiB dotyczące dalszego wkładu Unii
Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu
w Gruzji/Osetii Południowej (1), które zostało przedłużo-
ne wspólnym działaniem 2007/484/WPZiB (2) do dnia
31 grudnia 2007 r.

(2) Pomoc UE w ramach wspólnego działania
2006/439/WPZiB wzmocniła skuteczność roli, jaką
odgrywa zarówno UE, jak i OBWE w procesie rozstrzyg-
nięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej.
W szczególności wkład UE w misję OBWE w Gruzji
wniesiony na mocy wspomnianego wspólnego działania
skutecznie wspomógł funkcjonowanie stałych Sekreta-
riatów przedstawicieli Gruzji i Osetii Południowej pod
egidą OBWE oraz ułatwiał spotkania w ramach Wspólnej
Komisji Kontroli (zwanej dalej „WKK”), która jest najis-
totniejszym forum w procesie rozstrzygnięcia konfliktu.

(3) OBWE zaapelowała o dalszą pomoc ze strony UE, zaś
UE zgadza się nadal wspierać finansowo proces
rozstrzygnięcia konfliktu. Ta pomoc finansowa powinna
skupiać się na wspieraniu posiedzeń WKK, posiedzeń
komitetu sterującego w sprawie programu odbudowy
gospodarczej oraz biuletynu informacyjnego na jego
temat, warsztatów budowania zaufania oraz spotkania
przedstawicieli organów wykonawczych.

(4) Pomoc, której ma dostarczyć UE w ramach tego wspól-
nego działania, stanowi uzupełnienie pracy Specjalnego
Przedstawiciela Unii Europejskiej (zwanego dalej „SPUE”)
w regionie południowego Kaukazu, mianowanego
wspólnym działaniem 2008/132/WPZiB (3), którego
mandat obejmuje m.in. przyczynianie się do zapobie-
gania konfliktom, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
oraz intensyfikację dialogu między Unią Europejską
a głównymi zainteresowanymi stronami w regionie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

1. Unia Europejska przyczynia się do wzmocnienia procesu
rozstrzygnięcia konfliktu w Osetii Południowej.

2. W tym celu Unia Europejska przekazuje OBWE swój
wkład na finansowanie posiedzeń WKK oraz innych mecha-
nizmów w ramach WKK.

3. Unia Europejska przekazuje OBWE swój wkład na finan-
sowanie posiedzeń komitetu sterującego w sprawie programu
odbudowy gospodarczej, biuletynu informacyjnego programu
odbudowy gospodarczej, warsztatów budowania zaufania oraz
posiedzeń przedstawicieli organów wykonawczych.

4. Unia Europejska, jako element wsparcia przez UE serii
środków budowania zaufania w Gruzji, zapewnia również
wkład w zorganizowanie nieformalnego posiedzenia WKK
w Brukseli lub w stolicy państwa członkowskiego sprawującego
Prezydencję Rady.
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Artykuł 2

Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wy-
sokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, jest odpowiedzialna za
wprowadzenie w życie niniejszego wspólnego działania, mając
na względzie osiągnięcie jego celów, o których mowa w art. 1.

Artykuł 3

1. Wypłata pomocy finansowej przewidzianej na mocy
niniejszego wspólnego działania jest uzależniona od przeprowa-
dzania regularnych posiedzeń WKK oraz funkcjonowania
pozostałych mechanizmów w ramach WKK, jak również prze-
prowadzania posiedzeń komitetu sterującego w sprawie
programu odbudowy gospodarczej i publikowania biuletynu
informacyjnego na temat programu, przeprowadzenia warsz-
tatów budowania zaufania, posiedzenia przedstawicieli organów
wykonawczych oraz nieformalnego posiedzenia WKK
w Brukseli lub w stolicy państwa członkowskiego sprawującego
Prezydencję Rady, w okresie dwunastu miesięcy od daty rozpo-
częcia obowiązywania porozumienia finansowego, które
zostanie zawarte pomiędzy Komisją a misją OBWE w Gruzji.
Ponadto obie strony – Gruzja i Osetia Południowa – powinny
poczynić widoczne wysiłki w celu osiągnięcia rzeczywistego
postępu politycznego na rzecz trwałego i pokojowego
rozstrzygnięcia różnic pomiędzy nimi.

2. Komisji powierza się zadanie kontroli i oceny wdrażania
wkładu finansowego UE, w szczególności w zakresie spełniania
warunków określonych w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera
porozumienie finansowe z misją OBWE w Gruzji w sprawie
wykorzystania wkładu UE, który przyjmuje formę dotacji.
Komisja zapewnia również poprawne wykorzystanie dotacji
w celach określonych w art. 1 ust. 2, 3 i 4.

3. Misja OBWE w Gruzji jest odpowiedzialna za zwrot
wydatków misji, organizację konferencji pod egidą WKK oraz
poprawny zakup i przekazanie wyposażenia. Porozumienie
finansowe przewiduje zapewnienie przez misję OBWE
w Gruzji widoczności wkładu UE w to przedsięwzięcie oraz
przekazywanie przez nią Komisji kwartalnych sprawozdań na
temat jego wdrażania.

4. Komisja, w ścisłej współpracy ze Specjalnym Przedstawi-
cielem Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu,
ustanawia bliskie kontakty z misją OBWE w Gruzji, aby moni-
torować i oceniać wpływ wkładu wniesionego przez UE.

5. Komisja składa Radzie pisemne sprawozdanie
z wprowadzania w życie niniejszego wspólnego działania, za
co odpowiedzialność ponosi Prezydencja, wspierana przez
Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds.
WPZiB. Sprawozdanie to opiera się w szczególności na kwartal-
nych sprawozdaniach przekazywanych przez misję OBWE
w Gruzji, jak określono w ust. 3.

Artykuł 4

1. Całkowita finansowa kwota odniesienia dla wkładu UE,
o którym mowa w art. 1 ust. 2, 3 i 4, wynosi 223 000 EUR.

2. Zarządzanie wydatkami finansowanymi w ramach kwoty
określonej w ust. 1 odbywa się zgodnie z procedurami
i przepisami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego
Unii Europejskiej.

Artykuł 5

1. Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie stosuje się do dnia 16 czerwca
2009 r.

2. Niniejsze wspólne działanie zostanie poddane przeglądowi
w terminie dziesięciu miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
W tym celu Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej
w regionie Południowego Kaukazu w porozumieniu z Komisją
ocenia potrzebę dalszego wspierania procesu rozstrzygnięcia
konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej i w stosownych przypad-
kach przedstawia zalecenia Radzie.

Artykuł 6

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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