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ACȚIUNEA COMUNĂ A CONSILIULUI
din 29 octombrie 2001
privind contribuția Uniunii Europene la procesul de soluționare a conflictului din Osetia de Sud
(2001/759/PESC)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special,
articolul 14 al acestuia,
întrucât:

Articolul 2

(1)

La 26 februarie 2001, Consiliul a declarat că dorește să
joace un rol politic mai activ în Caucazul de Sud și să caute
noi mijloace de sprijinire a eforturilor de prevenire și
soluționare a conflictelor din regiune, în special prin întărirea cooperării cu OSCE.

(2)

S-au înființat o Comisie mixtă de control (CMC) și un grup
de experți sub auspiciile OSCE, pentru a servi drept
mecanisme de soluționare a conflictului. CMC are misiunea
de a se ocupa de situația actuală din zona de conflict, în
special pe planul securității, iar grupul de experți are
misiunea de a pregăti un statut politic intermediar pentru
Osetia de Sud.

(3)

(4)

(5)

asista CMC în activitățile acesteia și a finanțării reuniunilor CMC
și ale grupului de experți, astfel încât să îmbunătățească
capacitatea operativă a acestor organisme însărcinate cu soluționarea conflictului.

În vederea accelerării negocierilor privind soluționarea
conflictului din Osetia de Sud, OSCE și părțile implicate
(Georgia, Osetia de Sud, Federația Rusă și Osetia de Nord)
își propun să înființeze secretariate permanente care să
asiste, în activitățile lor, CMC și grupul de experți, care sunt
principalele instrumente ale procesului de soluționare a
conflictului.
În acest scop, OSCE a decis să creeze un fond de contribuții voluntare pentru sprijinirea activităților Secretariatului
CMC, precum și pe cele ale grupului de experți.
Uniunea Europeană consideră că o contribuție la
obiectivele acestui fond ar fi de natură să promoveze propriile sale obiective în regiune și să consolideze atât rolul
său, cât și pe cel al OSCE, în soluționarea conflictului; prin
urmare, Uniunea a decis să aducă o asemenea contribuție,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1
(1) Uniunea Europeană contribuie la consolidarea procesului de
soluționare a conflictului din Osetia de Sud.
(2) În acest scop, Uniunea Europeană furnizează OSCE o contribuție în vederea înființării unor secretariate permanente care vor

(1) Plata ajutorului financiar prevăzut în cadrul prezentei acțiuni
comune este condiționată de o rezoluție a copreședintelui CMC
privind înființarea secretariatelor și ținerea a cel puțin două reuniuni ale CMC și ale grupului de experți în următoarele douăsprezece luni. De asemenea, atât Georgia, cât și Osetia de Sud va trebui să depună eforturi concrete pentru a realiza, pe plan politic,
progrese reale în direcția unei soluționări durabile și pașnice a
diferendelor dintre ele.
(2) Consiliul însărcinează Comisia să pună în aplicare prezenta
acțiune comună în scopul atingerii obiectivului stabilit la
articolul 1 alineatul (2). Comisia încheie împreună cu OSCE o
convenție de finanțare privind utilizarea contribuției Uniunii
Europene, care va fi sub forma unui ajutor nerambursabil. Acest
ajutor va acoperi, în special, echipamentele și materialele de
birotică, reamenajarea și cheltuielile de funcționare ale celor două
birouri pe o perioadă de douăsprezece luni, precum și cheltuielile
de misiune legate de participarea Georgiei și a Osetiei de Sud la
reuniunile CMC și ale grupului de experți.
(3) Misiunea OSCE în Georgia este responsabilă cu înființarea
secretariatelor și rambursarea cheltuielilor pentru misiune.
(4) Prin intermediul delegației sale la Tbilisi, Comisia lucrează în
strânsă legătură cu OSCE în vederea monitorizării și evaluării
progreselor realizate, astfel încât să asigure succesul acțiunii și
utilizarea corectă a ajutorului în scopurile stabilite la alineatul (2).
(5) Comisia raportează Consiliului, sub autoritatea președinției,
asistată de către secretarul general al Consiliului/Înalt reprezentant pentru PESC.

Articolul 3
(1) Valoarea contribuției financiare în scopurile menționate la
articolul 1 alineatul (2) este de 210 000 EUR.
(2) Gestionarea cheltuielilor finanțate cu suma menționată la alineatul (1) se efectuează în conformitate cu procedurile și normele
Comunității Europene care se aplică bugetului general al Uniunii
Europene.

168

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO
Articolul 4

(1) Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.
Aceasta expiră după douăsprezece luni de la încheierea, de către
Comisie și OSCE, a convenției privind atribuirea ajutorului
nerambursabil.
(2) Prezenta acțiune comună se reexaminează după zece luni de
la data adoptării.
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Articolul 5

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial.

Adoptată la Luxemburg, 29 octombrie 2001.
Pentru Consiliu
Președintele
L. MICHEL

