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(Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen)

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN
BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EULEX/2/2008
av den 22 april 2008
om inrättande av bidragande länders kommitté för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo
(Eulex Kosovo)
(2008/356/Gusp)
KOMMITTÉN FÖR UTRIKESBESLUTAT FÖLJANDE

OCH

SÄKERHETSPOLITIK

HAR

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp
av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (1) (Eulex Kosovo), särskilt artikel 13.3, och

kussion av alla problem som gäller den dagliga ledningen
av uppdraget. Kusp, som utövar den politiska kontrollen
och den strategiska ledningen av uppdraget, bör beakta
kommitténs synpunkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inrättande
En bidragande länders kommitté för Eulex Kosovo (nedan kallad
kommittén) inrättas härmed.

av följande skäl:
Artikel 2
(1)

(2)

(3)

I artikel 13.3 i gemensam åtgärd 2008/124/Gusp bemyndigar rådet kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
(Kusp) att fatta lämpliga beslut angående inrättandet av
en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens
rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo).

I slutsatserna från Europeiska rådet i Göteborg den 15
och 16 juni 2001 fastställs ledande principer och närmare bestämmelser för tredjestaters bidrag till polisuppdrag. Den 10 december 2002 godkände rådet Samråd
och föreskrifter för icke-medlemsstaters medverkan i
EU:s civila krishantering, där arrangemangen för tredjestaters deltagande i civila krishanteringsinsatser fastställs
närmare, vilket även inbegriper inrättande av en bidragande länders kommitté.

Bidragande länders kommitté för Eulex Kosovo kommer
att ha en nyckelroll i den löpande ledningen av uppdraget. Den kommer att vara det viktigaste forumet för dis-

(1) EUT L 42, 16.2.2008, s. 92.

Uppgifter
1.
Kommittén får uttrycka synpunkter, vilka ska beaktas av
Kusp, som utövar den politiska kontrollen och den strategiska
ledningen av Eulex Kosovo.

2.
Kommitténs uppgifter fastställs i dokumentet Samråd och
föreskrifter för icke-medlemsstaters medverkan i EU:s civila krishantering.

Artikel 3
Sammansättning
1.
Alla EU-medlemsstater har rätt att närvara vid kommitténs
möten, men endast bidragande medlemsstater får delta i den
dagliga ledningen av Eulex Kosovo. Företrädare för de tredjestater som deltar i Eulex Kosovo får närvara vid kommitténs
möten. En företrädare för Europeiska kommissionen får också
närvara vid kommitténs möten.

2.
Kommittén ska erhålla regelbunden information från uppdragschefen.
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Artikel 4

Artikel 6

Ordförande

Sekretess

Inom ramen för Eulex Kosovo ska ordförandeskapet i kommittén i enlighet med Samråd och föreskrifter för icke-medlemsstaters medverkan i EU:s civila krishantering innehas av en representant för generalsekreteraren/den höge representanten, i
nära samråd med ordförandeskapet.

1.
Rådets säkerhetsbestämmelser ska gälla kommitténs möten och arbete. Särskilt ska företrädarna i kommittén ha genomgått lämplig säkerhetsprövning.

Artikel 5

Artikel 7

Möten

Verkan

1.
Kommittén ska regelbundet sammankallas av ordföranden.
Om omständigheterna så kräver får krismöten sammankallas på
ordförandens initiativ eller på begäran av en företrädare för en
deltagande stat.
2.
Ordföranden ska i förväg skicka ut en preliminär dagordning och dokument som rör mötet. Ordföranden ska ansvara
för att Kusp informeras om resultatet av kommitténs diskussioner.

2.

Kommitténs överläggningar ska omfattas av tystnadsplikt.

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 april 2008.
För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
M. IPAVIC

Ordförande

