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BESLUT
RÅDETS BESLUT 2011/752/GUSP
av den 24 november 2011
om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i
Kosovo (1), Eulex Kosovo
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

(5)

Eulex Kosovo kommer att genomföras i en situation som
kan förvärras och som kan inverka menligt på målen för
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i enlig
het med artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Rådet antog den 4 februari 2008 gemensam åtgärd
2008/124/Gusp (2).

(2)

Rådet antog den 9 juni 2009 gemensam åtgärd
2009/445/Gusp (3), som ändrade gemensam åtgärd
2008/124/Gusp genom att öka det finansiella referens
beloppet så att det täcker utgifterna för Europeiska unio
nens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) till dess att
gemensam åtgärd 2008/124/Gusp löper ut.

(3)

(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Rådet antog den 8 juni 2010 beslut 2010/322/Gusp (4),
som ändrade gemensam åtgärd 2008/124/Gusp och för
längde den med en tvåårsperiod till och med den 14 juni
2012.
Det nuvarande finansiella referensbeloppet omfattar pe
rioden till och med den 14 december 2011. Gemensam
åtgärd 2008/124/Gusp bör ändras genom att ett nytt
finansiellt referensbelopp anges för perioden från och
med den 15 december 2011 till och med den 14 juni
2012.

Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999).
EUT L 42, 16.2.2008, s. 92.
EUT L 148, 11.6.2009, s. 33.
EUT L 145, 11.6.2010, s. 13.

Artikel 1
Artikel 16.1 i gemensam åtgärd 2008/124/Gusp ska ersättas
med följande:
”1.
Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka
utgifterna för Eulex Kosovo till och med den 14 oktober
2010 ska vara 265 000 000 EUR.
Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgif
terna för Eulex Kosovo från och med den 15 oktober 2010
till och med den 14 december 2011 ska vara
165 000 000 EUR.
Det finansiella referensbeloppet för att täcka utgifterna för
Eulex Kosovo från och med den 15 december 2011 till
och med den 14 juni 2012 ska vara 72 800 000 EUR”.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 2011.
På rådets vägnar
W. PAWLAK

Ordförande

