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GEMENSAM ÅTGÄRD
av den 30 april 1998
beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om stöd för
valprocessen i Bosnien och Hercegovina
(98/302/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,
särskilt artiklarna J 3 och J 11 i detta,

Denna gemensamma åtgärd syftar särskilt till att ge
EU-stöd förutom det stöd som redan ges genom bidrag
till OSSE:s budget för övervakning av de nationella valen
i Bosnien och Hercegovina enligt OSSE:s fördelningsnyckel för ”större representationer och projekt”, och
därigenom kommer EU:s medlemsstater att ge ett
sammanlagt bidrag som uppgår till 67 % av det totala
beloppet.

med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets
möte i Dublin den 13—14 december 1996 och Europeiska rådets möte i Amsterdam den 16—17 juni 1997,
och
Artikel 2
med beaktande av följande:
Nationella val skall äga rum i Bosnien och Hercegovina
den 12—13 september 1998.
Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens
(OSSE) ständiga råd beslutade den 5 och den 12 mars
1998 att OSSE skulle övervaka dessa val.
Unionen har konsekvent bidragit till OSSE:s övervakningsverksamhet vid alla val som hålls i Bosnien och
Hercegovina (1) i enlighet med det allmänna ramavtalet
för fred i Bosnien och Hercegovina och avser att även i
fortsättningen spela en aktiv roll i detta sammanhang.
EU:s medlemsstater är de viktigaste bidragsgivarna till
OSSE:s budget för övervakning av nationella val i Bosnien och Hercegovina enligt OSSE:s fördelningsnyckel för
”större representationer och projekt”,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Det ytterligare stöd som avses i artikel 1 skall ha
formen av ett EU-bidrag till OSSE:s övervakning. Det
skall inbegripa ett frivilligt bidrag till OSSE:s projekt
nr G-7 (Övervakningspersonal) (2) genom att en grupp
EU-övervakare ställs till förfogande för att övervaka
valprocessen, inbegripet upprättandet av vallängder valförrättning och rösträkning (avsnitt 1, 2, 3 och 4 i
nr G-7), under OSSE:s beskydd, samt till OSSE:s projekt
nr G-16 (Mediacentrum).

2. EU:s övervakare på lång tid skall stanna i området
upp till 208 dagar. EU:s övervakare på medellång tid
skall stanna i området 34 till 38 dagar. EU:s övervakare
på kort tid skall stanna 11 till 18 dagar.

Artikel 3

1. För att täcka kostnaderna för den verksamhet som
nämns i artikel 2 skall ett belopp om högst 5 miljoner
ecu belasta Europeiska gemenskapernas allmänna budget
för 1998.

Artikel 1
Avsikten med denna gemensamma åtgärd är att ytterligare öka det stöd som unionen redan ger till OSSE:s
verksamhet i enlighet med det allmänna ramavtalet för
fred i Bosnien och Hercegovina.
(1) Gemensam åtgärd 96/406/GUSP (EGT L 158, 6.7.1996, s.
1), ändrad genom rådets beslut 97/153/GUSP (EGT L 63,
4.3.1997, s. 1), och kompletterad genom rådets beslut 97/
224/GUSP (EGT L 90, 4.4.1997, s. 1) och rådets beslut
97/689/GUSP (EGT L 293, 27.10.1997, s. 1).

2. Av det belopp som anges i punkt 1 kommer ett
belopp om upp till 4,92 miljoner ecu att öronmärkas för
ett frivilligt bidrag för att samfinansiera upp till 40% av
den totala kostnaden för OSSE:s projekt nr G-7, avsnitt
1, 2, 3 och 4, och för EU-övervakarnas transportkostnader från huvudstäderna i medlemsstaterna till Wien och
åter. Med hänsyn till medlemsstaternas egna bidrag kom(2) Beslut nr 224 av OSSE:s ständiga råd av den 8 april 1998.
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mer detta att göra det möjligt för unionen att finansiera
den största delen av övervakningsverksamheten. Det
exakta beloppet kommer att beräknas på grundval av den
slutliga förteckningen över EU-övervakare.
3. Av det belopp som anges i punkt 1 kommer ett
belopp om upp till 80 000 ecu att öronmärkas för ett
frivilligt bidrag till OSSE:s projekt nr G-16 (Mediacentrum), särskilt för att säkerställa att EU:s medverkan
uppmärksammas.
4. Förvaltningen av de utgifter som finansieras med det
belopp som avses i punkt 1 skall utföras med beaktande
av gemenskapens budgetförfaranden och budgetregler.

Artikel 4
Rådet skall granska genomförandet av denna gemensamma åtgärd.

9.5.98
Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag
som den antas.

Artikel 6
Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 30 april 1998.
På rådets vägnar
T. JOWELL

Ordförande

