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ROZHODNUTÍ RADY 2010/447/SZBP
ze dne 11. srpna 2010
o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na
článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 21. července 2003 přijala Rada společnou akci
2003/357/SZBP (1) o jmenování pana Marca OTTEHO
zvláštním zástupcem Evropské unie pro mírový proces
na Blízkém východě (dále jen „zvláštní zástupce EU“).

(2)

Dne 22. února 2010 přijala Rada rozhodnutí
2010/107/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního
zástupce EU do 31. srpna 2010.

(3)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen
do 28. února 2011 nebo do doby, než Rada na návrh
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“)
rozhodne, že v rámci Evropské služby pro vnější činnost
byly zřízeny příslušné funkce, které odpovídají funkcím
podle rozhodnutí 2010/107/SZBP, a než Rada mandát
ukončí.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za
situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit
cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stano
vené v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

(dále jen „zvláštní zástupce Unie“) se prodlužuje do
28. února 2011 nebo do doby, než Rada na návrh vysoké
představitelky rozhodne, že v rámci Evropské služby pro
vnější činnost byly zřízeny příslušné funkce, které odpovídají
funkcím podle stávajícího rozhodnutí, a než Rada mandát
ukončí.“
2) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Financování
1.
Finanční referenční částka určená na krytí výdajů
souvisejících s mandátem zvláštního zástupce Unie
v období od 1. března 2010 do 31. srpna 2010 činí
730 000 EUR.
2.
Finanční referenční částka určená na krytí výdajů
souvisejících s mandátem zvláštního zástupce Unie
v období od 1. září 2010 do 28. února 2011 činí
585 000 EUR.
3.
Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly
použitelnými pro souhrnný rozpočet Unie.
4.
Správa výdajů bude upravena ve smlouvě mezi zvláštním zástupcem Unie a Komisí. Zvláštní zástupce Unie je za
veškeré výdaje odpovědný Komisi.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Rozhodnutí 2010/107/SZBP se mění takto:
1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

V Bruselu dne 11. srpna 2010.

„Článek 1
Zvláštní zástupce Evropské unie
Mandát pana Marca OTTEHO jako zvláštního zástupce
Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
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Za Radu
předseda
S. VANACKERE

