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ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/299/PESC A CONSILIULUI
din 7 aprilie 2008
de modificare a Acțiunii comune 2004/551/PESC privind instituirea Agenției Europene de Apărare
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1
având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 14,

Acțiunea comună 2004/551/PESC se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), punctul 1.5 se înlocuiește cu
textul următor:
întrucât:
„1.5. numește directorul executiv și pe cei doi directori
executivi adjuncți;”.
(1)

(2)

(3)

La 12 iulie 2004, Consiliul a adoptat Acțiunea comună
2004/551/PESC privind instituirea Agenției Europene de
Apărare (1) (denumită în continuare „agenția”), care
prevede, printre altele, că directorul executiv al agenției
și adjunctul acestuia sunt numiți de Comitetul director al
agenției la propunerea șefului agenției și că aceștia
acționează sub autoritatea șefului agenției și în conformitate cu deciziile Comitetului director.

La 25 septembrie 2007, Comitetul director a convenit să
recomande, în conformitate cu raportul prezentat de
șeful agenției privind punerea în aplicare a Acțiunii
comune 2004/551/PESC, în temeiul articolului 27 din
aceasta, Consiliului să modifice respectiva acțiune
comună în ceea ce privește crearea unui al doilea post
de director executiv adjunct și să mandateze o revizuire
viitoare în cursul anului 2010.

Acțiunea comună 2004/551/PESC ar trebui să fie modificată în consecință.

2. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu textul
următor:

„(1)
Directorul executiv și cei doi directori executivi
adjuncți sunt numiți de Comitetul director, la propunerea
șefului agenției, pentru o perioadă de trei ani. Comitetul
director poate acorda o prelungire de doi ani. Directorul
executiv și cei doi directori executivi adjuncți acționează
sub autoritatea șefului agenției și în conformitate cu
deciziile Comitetului director.

(2)
Directorul executiv, asistat de cei doi directori
executivi adjuncți, ia toate măsurile necesare pentru a
asigura eficiența și eficacitatea activității agenției. Acestuia îi
revine răspunderea pentru supravegherea și coordonarea
unităților funcționale pentru a asigura coerența generală a
activității acestora. Directorul executiv este șeful personalului
agenției.”

3. Articolul 27 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 27
(4)

(1)

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul privind
poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la
punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii
Europene care au implicații în domeniul apărării. În
consecință, Danemarca nu a participat la elaborarea și
adoptarea prezentei acțiuni comune și nu își asumă
obligații prin aceasta,
JO L 245, 17.7.2004, p. 17.

Clauza de revizuire
Șeful agenției prezintă Comitetului director, până la 30 iunie
2010, un raport privind punerea în aplicare a prezentei
acțiuni comune, în vederea posibilei sale revizuiri de către
Consiliu.”

Articolul 2
Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.
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Articolul 3
Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 7 aprilie 2008.
Pentru Consiliu
Președintele
R. ŽERJAV
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