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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/485/WPZiB

z dnia 23 czerwca 2008 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii
Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru

sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia-
łanie 2007/405/WPZiB (1) na wstępny okres kończący się
w dniu 30 czerwca 2008 r.

(2) W następstwie konsultacji z władzami kongijskimi
i innymi zainteresowanymi stronami okazuje się, że
konieczne jest przedłużenie o jeden rok.

(3) Zadania EUPOL DR Konga powinny obejmować także
udzielanie pomocy kongijskiej policji krajowej (Police
Nationale Congolaise) w jej pracach w charakterze policji
granicznej i audytowej służby policyjnej. Ponadto misja
powinna uwzględniać aspekty procesu stabilizacji na
wschodzie Demokratycznej Republiki Konga obejmujące
policję, prawa człowieka oraz kwestię dzieci
w konfliktach zbrojnych; powinna ona także ułatwiać
powiązania i harmonizację tych starań
z ogólnokrajowym procesem reformy policji. Ten cel
należy realizować przede wszystkim udzielając wsparcia
dwóm programom opracowanym z myślą
o wprowadzaniu w życie porozumień podpisanych
w Gomie w dniu 23 stycznia 2008 r. przez rząd DRK
i różne ugrupowania zbrojne działające w prowincji
Kiwu – Programme Amani i Plan de Stabilisation de l’Est,
które obejmują działalność policyjną.

(4) W związku z tym misja EUPOL DR Konga powinna
również zostać rozmieszczona we wschodniej części
DRK, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpie-
czeństwa, przemocy seksualnej, dzieci w konfliktach
zbrojnych i koordynacji międzynarodowej.

(5) Należy określić nową finansową kwotę odniesienia
w celu pokrycia wydatków związanych z misją na
okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca
2009 r.

(6) Mandat misji jest realizowany w sytuacji, która może ulec
pogorszeniu w kontekście bezpieczeństwa, i zaszkodzić
celom WPZiB, określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2007/405/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) W art. 2 ust. 1, dodaje się tiret w brzmieniu:

„— przyczynia się do uwzględniania aspektów procesu
pokojowego na wschodzie DRK, obejmujących policję
oraz problematykę płci, prawa człowieka i kwestię
dzieci w konfliktach zbrojnych, a zwłaszcza powiązań
tego procesu z reformą kongijskiej policji krajowej.”;

2) Art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Struktura misji i strefa rozmieszczenia

1. Dowództwo misji mieści się w Kinszasie, w jego skład
wchodzą:

a) szef misji;
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(1) Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 46. Wspólne działanie zmienione
wspólnym działaniem 2008/38/WPZiB (Dz.U. L 9 z 12.1.2008,
s. 18).



b) zespół doradców ds. policji na poziomie strategicznym;

c) zespół doradców ds. policji na poziomie operacyjnym;

d) zespół doradców prawnych na poziomie strategicznym
i operacyjnym;

e) wsparcie administracyjne.

2. Misja jest stale obecna w Gomie i Bukawu we wschod-
niej części DRK, tak by służyć pomocą i wiedzą fachową
w procesie stabilizacji na wschodzie DRK.

3. Funkcjonalny podział zadań przedstawia się następu-
jąco:

a) eksperci włączeni do różnych grup roboczych zajmują-
cych się reformą policji, jak też doradcy zajmujący
kluczowe stanowiska organizacyjne i decyzyjne
w komitecie monitorującym reformę policji (KMRP),
przewidzianym przez władze kongijskie;

b) eksperci przydzieleni do krajowej policji kongijskiej
(KPK), w szczególności zajmujący kluczowe stanowiska,
jak również przydzieleni do wsparcia policji ds. karnych
oraz sił policyjnych zajmujących się utrzymywaniem
porządku;

c) osoby zajmujące się powiązaniem z wymiarem sprawied-
liwości w dziedzinie prawa karnego, które mają włączyć
się do działań w dziedzinie policji w kontekście wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych i kontynuować
prace nad istotnymi aspektami reformy wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych, w tym dotyczącymi
wojskowego prawa karnego;

d) eksperci, którzy mają uczestniczyć w pracach związanych
z aspektami horyzontalnymi reformy sektora bezpieczeń-
stwa.

e) eksperci przydzieleni do krajowej policji kongijskiej,
w szczególności zajmujący kluczowe stanowiska,
i mający za zadanie wspieranie policji granicznej
i audytowej służby policyjnej;

f) eksperci przydzieleni do policji oraz zajmujący się aspek-
tami procesu stabilizacji we wschodniej części DRK obej-
mującymi aspekty problematyki płci, praw człowieka

oraz kwestii dzieci w konfliktach zbrojnych, jak również
powiązaniami tego procesu z reformą policji krajowej.

4. Strefa działania misji obejmuje Kinszasę, Gomę
i Bukavu. Ze względu na wynikające z mandatu implikacje
geograficzne misji dla całości obszaru DRK, może zaistnieć
konieczność rozmieszczenia i tymczasowej obecności
ekspertów innych miejscach w poszczególnych prowincjach,
zgodnie ze wskazówkami szefa misji lub upoważnionej
przez niego w tym celu osoby oraz w zależności od sytuacji
w aspekcie bezpieczeństwa.”;

3) Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na
pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia
1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. wynosi
5 500 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca
2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosi 6 920 000
EUR.”;

4) Skreśla się art. 15;

5) Art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do dnia 30 czerwca
2009 r.”.

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 Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
I. JARC

Przewodniczący
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