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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT 2006/475/GBVB VAN DE RAAD
van 12 juni 2006
betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon over
de status van een door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Gabon
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Hiertoe op 23 mei 2005 door de Raad gemachtigd overeenkomstig artikel 24 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, heeft het voorzitterschap, bijgestaan
door de SG/HV, onderhandeld over een overeenkomst
tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon over
de status van een door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Republiek Gabon.

(5)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
op artikel 24,
Gezien de aanbeveling van het voorzitterschap,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op 25 april 2006 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1671 (2006) aangenomen,
waarin toestemming wordt verleend voor de tijdelijke
inzet van een troepenmacht van de Europese Unie (EUFOR RD Congo) ter ondersteuning van de MONUC tijdens de verkiezingsperiode in de Democratische Republiek Congo. Voorts heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties alle lidstaten van de Verenigde Naties, en
met name de landen in de regio rond de Democratische
Republiek Congo, verzocht alle nodige steun te verlenen
om de snelle inzet van EUFOR RD Congo te vergemakkelijken en met name de vrije, ongehinderde en snelle
verplaatsing naar de Democratische Republiek Congo te
waarborgen van het EUFOR-personeel, alsmede van de
nodige apparatuur, reserves, voorraden en andere goederen, met inbegrip van voertuigen en reserveonderdelen,
voor exclusief en officieel gebruik door de EUFOR.
Op 27 april 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2006/319/GBVB inzake de militaire operatie van
de Europese Unie ter ondersteuning van de missie van de
Organisatie van de Verenigde Naties in de Democratische
Republiek Congo (MONUC) tijdens het verkiezingsproces (1) (Operatie EUFOR RD Congo) vastgesteld.
Ingevolge een verzoek van de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger (SG/HV) van 27 april 2006 heeft de
regering van de Republiek Gabon zich in een brief van
18 mei 2006 akkoord verklaard met de stationering van
een door de EU geleide troepenmacht op het grondgebied van de Republiek Gabon voor de doeleinden van de
operatie.

(1) PB L 116 van 29.4.2006, blz. 98.

BESLUIT:

Artikel 1
De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek
Gabon over de status van een door de Europese Unie geleide
troepenmacht in de Republiek Gabon wordt namens de Europese Unie goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te
wijzen die bevoegd is de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Europese Unie te binden.
Artikel 3
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 12 juni 2006.
Voor de Raad
De voorzitter
J. PRÖLL

