
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/491/WPZiB

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej
i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej

Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 2 maja 2005 r. Unia Europejska prowadzi misję
doradczą i pomocową w zakresie reformy sektora
bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)
(EUSEC DR Konga). Aktualny mandat misji określony jest
wspólnym działaniem 2007/406/WPZiB (1) i wygasa
w dniu 30 czerwca 2008 r.

(2) Należy przedłużyć mandat misji na okres 12 miesięcy,
począwszy od dnia 1 lipca 2008 r.

(3) W ramach poparcia Unii Europejskiej dla władz Konga
w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa DRK można
by również zwrócić szczególną uwagę na sformułowanie
warunków dotyczących organizacji przyszłych Sił Szyb-
kiego Reagowania określonych przez rząd DRK
w ramach ogólnego planu reformy armii. Szczególny
nacisk należy położyć na rolę „zasobów ludzkich”.

(4) Oświadczenia o zobowiązaniach podpisane w Gomie
w dniu 23 stycznia 2008 r. pomiędzy rządem DRK
i ugrupowaniami zbrojnymi działającymi w regionie
Kivu zapoczątkowały proces pokojowy w Kivu. Proces
ten jest popierany przez wspólnotę międzynarodową,
w tym Unię Europejską, za pośrednictwem specjalnego
przedstawiciela UE (SPUE) na region Wielkich Jezior
Afrykańskich. Misja EUSEC DR Konga powinna przy-
czynić się do starań SPUE w ramach działań prowadzo-
nych na rzecz realizacji oświadczeń o zobowiązaniach
z Kivu.

(5) Na pokrycie wydatków związanych z misją należy prze-
widzieć nową finansową kwotę referencyjną na okres od
dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

(6) Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa
w Demokratycznej Republice Konga (DRK) może ulec
pogorszeniu, wywołując potencjalnie poważne reperkusje

wpływające na proces umacniania demokracji, państwa
prawnego oraz międzynarodowego i regionalnego
bezpieczeństwa. Kontynuowanie zaangażowania
wysiłków politycznych i zasobów UE pozwoli na umoc-
nienie stabilności w regionie.

(7) Wspólne działanie 2007/406/WPZiB powinno zatem
zostać zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2007/406/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

1) Art. 2 lit. a)–e) otrzymują brzmienie:

„a) zapewnienie władzom kongijskim doradztwa oraz
wsparcia w ich działaniach na rzecz integracji, restruktu-
ryzacji i odbudowy armii kongijskiej, w szczególności
przez:

— przyczynienie się do opracowania różnych krajowych
koncepcji i polityk, w tym do prac nad aspektami
horyzontalnymi obejmującymi całość dziedzin zwią-
zanych z reformą sektora bezpieczeństwa w DRK;

— zapewnienie wsparcia komitetom oraz organom
związanym z tymi pracami, jak również przyczy-
nienie się do określenia priorytetów oraz konkret-
nych potrzeb Kongijczyków;

— przyczynianie się – między innymi poprzez zapew-
nienie wiedzy fachowej dotyczącej doboru
i przeszkolenia personelu oraz oceny potrzeb
w zakresie infrastruktury i sprzętu – do określania
warunków dotyczących organizacji Sił Szybkiego
Reagowania i ich stopniowego wdrażania w ramach
ogólnego planu reformy wojska i z poszanowaniem
zasad w dziedzinie praw człowieka, międzynarodo-
wego prawa humanitarnego, w kwestii płci oraz
odnośnie do dzieci w konfliktach zbrojnych;
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b) prowadzenie i zakończenie realizacji projektu wsparcia
technicznego dotyczącego modernizacji łańcucha płat-
ności Ministerstwa Obrony DRK, zwanego dalej
»projektem dotyczącym łańcucha płatności«, tak aby
wykonać zadania określone w ogólnej koncepcji
w odniesieniu do tego projektu;

c) w oparciu o projekt dotyczący łańcucha płatności wspie-
ranie roli zasobów ludzkich i opracowanie ogólnej poli-
tyki zasobów ludzkich;

d) identyfikacja różnych projektów i opcji, w zakresie
których Unia Europejska lub państwa członkowskie
mogą zdecydować o udzieleniu wsparcia w dziedzinie
reformy sektora bezpieczeństwa, i przyczynienie się do
ich opracowania;

e) nadzór i zapewnienie realizacji – we współpracy
z Komisją – konkretnych projektów finansowanych lub
inicjowanych przez państwa członkowskie w ramach
celów misji;

f) w razie potrzeby wspieranie SPUE w ramach działań
prowadzonych przez komitety na rzecz procesu pokojo-
wego w Kivu;

oraz

g) przyczynianie się do zapewnienia spójności wysiłków
podejmowanych w dziedzinie reformy sektora bezpie-
czeństwa.”;

2) Art. 3 lit. a) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— komórka wsparcia, oraz”;

3) W art. 3 lit. c) tiret drugie wyrazy „lotny zespół ekspertów
uczestniczący” zastępuje się wyrazami „lotne zespoły
ekspertów uczestniczące”;

4) W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef misji odpowiada za bieżące zarządzanie misją
oraz za sprawy personalne i dyscyplinarne.”;

b) ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach mandatu misji, o którym mowa w art. 2
lit. e), szef misji jest upoważniony do korzystania
z wkładów finansowych państw członkowskich.”;

5) Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na
pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia
1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. wynosi
9 700 000 EUR.

Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca
2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosi 8 450 000
EUR.”;

6) skreśla się art. 15;

7) art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

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

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2008 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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