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►B

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/1/2004,
21. september 2004,
kolmandate riikide panuse heakskiitmise kohta Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Bosnias ja
Hertsegoviinas
(2004/732/ÜVJP)
(EÜT L 324, 27.10.2004, lk 20)

Muudetud:
Euroopa Liidu Teataja

►M1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus 2004/822/ÜVJP BiH/5/2004, 3.
november 2004
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▼B
POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/1/2004,
21. september 2004,
kolmandate riikide panuse heakskiitmise kohta Euroopa Liidu
sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas
(2004/732/ÜVJP)
POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat
lõiku,
võttes arvesse nõukogu ühismeedet 2004/570/ÜVJP Euroopa Liidu
sõjalise operatsiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas, (1) eriti selle
artikli 11 lõiget 2 kolmandate riikide osalemise kohta,
ning arvestades järgmist:
(1)

EL operatsiooni ülem ja EL relvajõudude juhataja on poliitika- ja
julgeolekukomitee taotlusel ning vastavalt Euroopa Liidu Sõjalise
Komitee (ELSK) antud ülesannetele korraldanud 15. septembril
2004 vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevad nõupidamised.

(2)

ELSK nõustus 20. septembril 2004 EL operatsiooni ülema
kolmandate riikide panust käsitleva soovituse põhjal soovitama
poliitika- ja julgeolekukomiteel kolmandate riikide panused
heaks kiitma.

(3)

Kopenhaageni Euroopa Ülemkogu võttis 12. ja 13. detsembril
2002 vastu deklaratsiooni, milles märgitakse, et “Berlin Plus”
korda ja selle rakendamist kohaldatakse ainult nende EL liikmesriikide suhtes, kes on samuti kas NATO liikmed või
rahupartnerlusprogrammi osapooled ning kes on seega NATOga
sõlminud kahepoolsed julgeolekualased lepingud,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Kolmandate riikide panused
Vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevate nõupidamiste järgselt on
lisas sätestatud kolmandate riikide panused EL sõjalises operatsioonis
Bosnias ja Hertsegoviinas heaks kiidetud.
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

(1) ELT L 252, 28.7.2004, lk 10.
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▼M1
LISA
ARTIKLIS 1 NIMETATUD KOLMANDATE RIIKIDE LOEND
— Albaania
— Argentina
— Bulgaaria
— Kanada
— Maroko
— Norra
— Rumeenia
— Tšiili
— Türgi
— Šveits
— Uus-Meremaa.

