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AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI
POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EULEX/2/2008
2008 m. balandžio 22 d.
dėl prie Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) prisidedančių
valstybių komiteto įsteigimo
(2008/356/BUSP)
jai vadovauja, turi atsižvelgti į prisidedančių valstybių
komiteto nuomonę,

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos
25 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius
veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (1) (EULEX KOSOVO), ypač į jų
13 straipsnio 3 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įsteigimas
Šiuo sprendimu įsteigiamas prie Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) prisidedančių valstybių
komitetas (toliau – Komitetas).

kadangi:
2 straipsnis
Funkcijos
(1)

(2)

(3)

Pagal Bendrųjų veiksmų 2008/124/BUSP 13 straipsnio
3 dalį Taryba Politinį ir saugumo komitetą (PSK) įgaliojo
priimti atitinkamus sprendimus dėl prie EULEX KOSOVO
prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo.

Europos Vadovų Taryba 2001 m. birželio 15 ir 16 d.
Geteborgo išvadose patvirtino trečiųjų šalių įnašų į policijos misijas pagrindinius principus ir būdus. 2002 m.
gruodžio 10 d. Taryba pritarė dokumentui „Konsultacijos
dėl valstybių, kurios nėra ES narės, indėlio į ES civilines
krizių valdymo operacijas ir jo sąlygos“, kuriame buvo
plėtojama trečiųjų valstybių dalyvavimo civilinėse krizių
valdymo operacijose tvarka, įskaitant prisidedančių valstybių komiteto įsteigimą.

Prisidedančių valstybių komitetas EULEX KOSOVO bus
svarbiausias misijos kasdienės veiklos valdymo elementas.
PSK, kuris vykdo misijos politinę priežiūrą ir strategiškai

(1) OL L 42, 2008 2 16, p. 92.

1.
Komitetas gali reikšti nuomones, į kurias atsižvelgs PSK,
vykdantis EULEX KOSOVO politinę priežiūrą ir jai strategiškai
vadovaujantis.

2.
Komiteto įgaliojimai yra išdėstyti dokumente „Konsultacijos dėl valstybių, kurios nėra ES narės, indėlio į ES civilines
krizių valdymo operacijas ir jo sąlygos“.

3 straipsnis
Sudėtis
1.
Visos ES valstybės narės turi teisę dalyvauti Komiteto
svarstymuose, bet tik prisidedančios valstybės dalyvaus kasdieniniame EULEX KOSOVO valdyme. EULEX KOSOVO dalyvaujančių
trečiųjų valstybių atstovai gali dalyvauti Komiteto posėdžiuose.
Europos Komisijos atstovas taip pat gali dalyvauti Komiteto
posėdžiuose.

2.

Komitetas reguliariai gaus informaciją iš misijos vadovo.
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4 straipsnis

6 straipsnis

Pirmininkas

Konfidencialumas

EULEX KOSOVO atveju, pagal „Konsultacijas dėl valstybių, kurios
nėra ES narės, indėlio į ES civilines krizių valdymo operacijas ir
jo sąlygas“, Komitetui pirmininkaus generalinio sekretoriausvyriausiojo įgaliotinio atstovas, aktyviai konsultuodamasis su
pirmininkaujančia valstybe nare.

1.
Komiteto posėdžiams ir protokolams taikomi Tarybos
saugumo nuostatai. Visų pirma atitinkamai turi būti patikrintas
Komiteto atstovų patikimumas.
2.
Komiteto svarstomiems klausimams taikoma profesinės
paslapties pareiga.

5 straipsnis

7 straipsnis

Posėdžiai

Įsigaliojimas

1.
Pirmininkas reguliariai šaukia Komiteto posėdžius. Neeiliniai posėdžiai, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, gali būti
šaukiami pirmininko iniciatyva arba dalyvaujančios valstybės
atstovo prašymu.

2.
Pirmininkas iš anksto išsiunčia preliminarią posėdžio
darbotvarkę ir su posėdžiu susijusius dokumentus. Pirmininkas
yra atsakingas už Komiteto diskusijų rezultatų pateikimą PSK.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 22 d.
Politinio ir saugumo komiteto vardu
Pirmininkas
M. IPAVIC

