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DECIZIA 2010/444/PESC A CONSILIULUI
din 11 august 2010
de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:

la 28 februarie 2011 sau până când Consiliul decide, la
propunerea ÎR, că funcțiile adecvate care corespund celor
prevăzute de prezenta decizie au fost înființate în cadrul
Serviciului european pentru acțiune externă și încheie
mandatul.”
2. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5

La 17 octombrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea
comună 2005/724/PESC (1) de numire a domnului
Erwan FOUÉRÉ în calitate de Reprezentant Special al
Uniunii Europene (denumit în continuare „RSUE”) în
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM).

(1)
Valoarea financiară de referință destinată să acopere
cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada
1 aprilie 2010-31 august 2010 este de 340 000 EUR.

(2)

La 16 martie 2010, Consiliul a adoptat Decizia
2010/156/PESC (2) de modificare a mandatului RSUE
până la data de 31 august 2010.

(2)
Valoarea financiară de referință destinată să acopere
cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada
1 septembrie 2010-28 februarie 2011 este de 310 000 EUR.

(3)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit până la
28 februarie 2011 sau până când Consiliul decide, la
propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate (denumit în
continuare „ÎR”), că funcțiile adecvate care corespund
celor prevăzute de Decizia 2010/156/PESC au fost înfi
ințate în cadrul Serviciului european pentru acțiune
externă și încheie mandatul,

(1)

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2010/156/PESC se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Finanțarea

(3)
Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu proce
durile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.
(4)
Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între
RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei
pentru toate cheltuielile.”
Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 11 august 2010.

„Articolul 1
Reprezentantul Special al Uniunii Europene
Mandatul domnului Erwan FOUÉRÉ în calitate de RSUE în
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei se prelungește până
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