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(Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie)

JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/303/SZBP
z 25. apríla 2006,
ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/355/SZBP o poradnej a pomocnej misii
Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

— kabinet ministra obrany,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok
14,

— generálny štáb,
— generálny štáb pozemných síl,

keďže:
(1)

Rada 2. mája 2005 prijala jednotnú akciu
2005/355/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej
únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej
demokratickej republike (KDR) (1) (EUSEC DR Kongo)
a následne 1. decembra 2005 prijala jednotnú akciu
2005/868/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná
akcia 2005/355/SZBP, pokiaľ ide o vytvorenie projektu
technickej pomoci týkajúceho sa zlepšenia reťazca platieb
ministerstva obrany KDR (2).

(2)

Mandát EUSEC DR Kongo uplynie 2. mája 2006.

(3)

Politický a bezpečnostný výbor súhlasil s predĺžením
mandátu EUSEC DR Kongo do konca júna 2007 a s
úpravou štruktúry misie na fázu po prechodnom období
v KDR.

— generálny štáb námorných síl a
— generálny štáb vzdušných síl.“
2. V článku 15 ods. 1 sa dátum uplatňovania nahrádza týmto
dátumom:
„30. júna 2007“.
Článok 2
Referenčná finančná suma určená na pokrytie výdavkov
v súvislosti s misiou od 3. mája 2006 do 30. júna 2007 je
4 750 000 EUR.
Článok 3
Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

(4)

Jednotná akcia 2005/355/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 4
Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Článok 1
Jednotná akcia 2005/355/SZBP sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) odborníci pridelení, okrem iného najmä na tieto kľúčové
miesta v rámci konžskej administratívy:

(1) Ú. v. EÚ L 112, 3.5.2005, s. 20.
(2) Ú. v. EÚ L 318, 6.12.2005, s. 29.

V Luxemburgu 25. apríla 2006
Za Radu
predseda
J. PRÖLL

