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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/39/YUTP,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2012,
Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Kosovoon (1)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:

(7)

Euroopan unionin erityisedustaja toteuttaa toimeksian
tonsa olosuhteissa, jotka voivat huonontua ja jotka saat
tavat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
21 artiklassa määriteltyjen unionin ulkoisen toiminnan
tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan unionin erityisedustaja

(1)

Neuvosto vahvisti 5 päivänä joulukuuta 2011 uudelleen
yksiselitteisen sitoumuksensa Länsi-Balkanin maiden Eu
rooppa-perspektiiviin, joka on alueen vakauden, sovin
non ja tulevaisuuden kannalta elintärkeä. Lisäksi se vah
visti unionin Kosovoa koskevan politiikan sellaisena, kuin
se on esitetty neuvoston aiemmissa päätelmissä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä toukokuuta 2011 päätök
sen 2011/270/YUTP (2) Fernando GENTILINIn nimittämi
sestä Euroopan unionin erityisedustajaksi Kosovoon. Hä
nen toimikautensa päättyy 31 päivänä tammikuuta 2012.

(3)

Samuel ŽBOGAR olisi nimitettävä Euroopan unionin eri
tyisedustajaksi Kosovoon 1 päivästä helmikuuta 2012
30 päivään kesäkuuta 2013.

(4)

Vakautus- ja assosiaatioprosessi muodostaa Länsi-Balka
nin aluetta koskevan unionin politiikan strategiset puit
teet, ja Kosovoon sovelletaan sen välineitä, joihin kuu
luvat eurooppalainen kumppanuus, vakautus- ja assosiaa
tioprosessin seurantajärjestelmän mukaisesti käytävä po
liittinen ja tekninen vuoropuhelu sekä asiaan liittyvät
unionin avustusohjelmat.

(5)

(6)

Erityisedustajan toimeksianto toteutetaan yhteensovite
tusti komission kanssa, jotta voidaan varmistaa sen ja
muiden asiaa koskevien unionin toimivaltaan kuuluvien
toimien keskinäinen johdonmukaisuus.
Neuvosto katsoo, että Euroopan unionin erityisedustajan
toimivalta ja valtuudet sekä Euroopan unionin Pristinan
toimiston päällikön toimivalta ja valtuudet on annettava
samalle henkilölle.

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1244 (1999) nojalla.
(2) EUVL L 119, 7.5.2011, s. 12.

Nimitetään Samuel ŽBOGAR Euroopan unionin erityisedustajaksi
Kosovoon, jäljempänä ’erityisedustaja’, 1 päivästä helmikuuta
2012 30 päivään kesäkuuta 2013. Erityisedustajan toimeksianto
voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea
edustaja’, ehdotuksesta niin päättää.

2 artikla
Poliittiset tavoitteet
Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Kosovoa kos
kevan politiikan tavoitteisiin. Niihin sisältyy johtava asema va
kaan, elinvoimaisen, rauhallisen, demokraattisen ja monikansai
sen Kosovon tukemisessa, alueen vakauden lujittaminen sekä
alueellisen yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistäminen
Länsi-Balkanissa, oikeusvaltion periaatteeseen sekä vähemmis
töjen ja kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön suojelemiseen si
toutuneen Kosovon tukeminen sekä Kosovon eteneminen kohti
unionia aluetta koskevan Eurooppa-perspektiivin mukaisesti
sekä asiaan liittyvissä neuvoston päätelmissä esitetyllä tavalla.

3 artikla
Toimeksianto
Näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan
toimeksiantona on

a) tarjota unionin neuvoja ja tukea poliittisessa prosessissa;

b) edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovitta
mista Kosovossa;

c) lujittaa unionin läsnäoloa Kosovossa sekä varmistaa sen joh
donmukaisuus ja tehokkuus;
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d) antaa paikallista poliittista ohjausta Kosovossa toteutettavan
Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KO
SOVO) johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoit
teisiin liittyvien kysymysten poliittisten näkökohtien osalta;
e) varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys
Kosovossa;
f) tukea Kosovon etenemistä kohti unionia aluetta koskevan
Eurooppa-perspektiivin mukaisesti kohdennetun julkisen tie
donvälityksen ja sellaisten unionin tiedotustoimien avulla,
joiden tarkoituksena on varmistaa Kosovon väestön tietämys
ja tuki unioniin liittyvissä asioissa;
g) valvoa, tukea ja helpottaa poliittisten, taloudellisten ja eu
rooppalaisten painopisteiden kehittymistä asiaan liittyvät ins
titutionaaliset toimivaltuudet ja tehtävät huomioon ottaen;
h) vaikuttaa osaltaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kun
nioittamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen Kosovossa,
myös naisten ja lasten osalta, unionin ihmisoikeuspolitiikan
ja ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen mukai
sesti;
i) avustaa unionin tukeman Belgradin ja Pristinan välisen vuo
ropuhelun täytäntöönpanoa.
4 artikla
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6 artikla
Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano
1.
Erityisedustajan avuksi osoitetaan henkilöstöä avustamaan
erityisedustajaa hänen toimeksiantonsa toteuttamisessa ja edis
tämään kaikkien Kosovossa toteutettavien unionin toimien yh
denmukaisuutta, näkyvyyttä ja tehokkuutta. Erityisedustaja vas
taa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien
taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä
muodostamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta
toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Eri
tyisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komis
siolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.
Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhde
hallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentele
mään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön
palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin
toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat
avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan
ulkosuhdehallintoon tilapäisesti lähettämät asiantuntijat. Sopi
muspohjaiseen kansainväliseen henkilöstöön kuuluvien on ol
tava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.
Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asian
omaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroo
pan ulkosuhdehallinnon alaisina sekä suorittavat tehtävänsä ja
toimivat erityisedustajan toimeksiannon mukaisesti.

Toimeksiannon toteuttaminen
1.
Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta kor
kean edustajan alaisuudessa.
2.
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea ylläpitää erityis
suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena
yhteyspisteenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden
komitea huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta
ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.
3.
Erityisedustaja sovittaa toimintansa tiiviisti yhteen Euroo
pan ulkosuhdehallinnon (EUH) kanssa.

7 artikla
Euroopan unionin erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä
erioikeudet ja vapaudet
Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä tehtävän suorittamisen
ja sen joustavan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, va
pauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä
yhden tai useamman vastaanottajapuolen kanssa. Jäsenvaltiot ja
komissio antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

5 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Rahoitus

1.
Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatet
tava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen
suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston
päätöksessä 2011/292/EU (1) vahvistettuja turvallisuutta kos
kevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

1.
Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoi
tettu rahoitusohje 1 päivänä helmikuuta 2012 alkavalle ja
30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyvälle kaudelle on 2 410 000
euroa.
2.
Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon so
vellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Länsi-Balkanin
alueen maiden kansalaisilla on oltava mahdollisuus osallistua
sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin.
3.
Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus me
nojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komis
siolle kaikista menoista.

2.
Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa EU:n turvalli
suusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi annettuja turvallisuus
sääntöjä noudattaen kyseessä olevaa toimintaa varten laadittuja
EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Natolle/KFORjoukoille aina turvallisuusluokkaan CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL asti.
(1) EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.
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3.
Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa erityisedus
tajan toimintaan liittyvien tarpeiden mukaisesti ja EU:n turvalli
suusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi annettuja turvallisuus
sääntöjä noudattaen kyseessä olevaa toimintaa varten laadittuja
EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Yhdistyneille
Kansakunnille (YK) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjes
tölle (Etyj) turvallisuusluokkaan RESTREINT UE/EU RESTRIC
TED asti. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.
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d) varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien
pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa
väliraportin ja toimeksiannon toteuttamista koskevan selvi
tyksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komis
siolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja
muista turvallisuusasioista.
11 artikla

4.
Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätök
seen osallistuville kolmansille osapuolille tätä toimintaa kos
keviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokit
telemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyk
sen (1) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.
9 artikla

Raportointi
Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjal
lisesti korkealle edustajalle sekä poliittisten ja turvallisuusasioi
den komitealle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neu
voston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset rapor
tit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja antaa kor
kean edustajan tai poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean
suosituksesta selvityksiä ulkoasiainneuvostolle.

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki
1.
Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmis
tavat, että erityisedustaja saa kaikki olennaiset tiedot.
2.
Unionin edustusto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa
logistiikkatukea alueella.
10 artikla
Turvallisuus
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unio
nin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvalli
suutta koskevan unionin politiikan mukaisesti erityisedustaja
toteuttaa toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen
alueen turvallisuustilanteen mukaisesti kaikki kohtuudella toteu
tettavissa olevat toimenpiteet koko suoraan hänen alaisuudes
saan olevan henkilöstön turvallisuuden osalta, erityisesti siten,
että hän:
a) laatii operaatiokohtaisen Euroopan ulkosuhdehallinnon oh
jeisiin perustuvan turvallisuussuunnitelman, joka sisältää ope
raatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä kos
kevat turvallisuustoimenpiteet sekä henkilöstön turvallista
siirtymistä operaatioalueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta
vaarantavien tilanteiden hallintaa koskevat ohjeet, sekä ope
raation valmius- ja evakuointisuunnitelman;
b) varmistaa, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henki
löstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean
riskin kattava vakuutussuoja;

12 artikla
Toimien yhteensovittaminen
1.
Erityisedustaja edistää unionin toimien yleistä poliittista
yhteensovittamista. Hän auttaa varmistamaan, että kaikki ken
tällä käytettävät unionin välineet toimivat johdonmukaisella ta
valla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityis
edustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa
sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden unionin eri
tyisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännölli
sesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.
2.
Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja
jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on parhaalla
mahdollisella tavalla pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toi
meksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista po
liittista ohjausta Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oi
keusvaltio-operaation (EULEX) johtajalle, myös täytäntöönpanoa
koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisten näkö
kohtien osalta. Erityisedustaja ja siviilioperaation komentaja
kuulevat tarvittaessa toisiaan.
3.
Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä asiaan liitty
viin paikallisiin elimiin sekä muihin paikan päällä oleviin kan
sainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.
4.
Erityisedustaja huolehtii yhdessä muiden paikan päällä ole
vien unionin toimijoiden kanssa tiedon levittämisestä ja jakami
sesta alueella olevien unionin toimijoiden keskuudessa, jotta
tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhteneväiset.
13 artikla

c) varmistaa, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille avus
tajaryhmän jäsenille, mukaan lukien paikalla palvelukseen
otettu henkilöstö, annetaan joko ennen operaatioalueelle saa
pumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuh
dehallinnon operaatioalueelle antaman riskiluokitukseen pe
rustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;
(1) Neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä 1 päivänä joulukuuta
2009 tehty päätös 2009/937/EU (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).

Uudelleentarkastelu
Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta
unionin samalla alueella toteuttamien muiden toimien kanssa
tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja esittää neuvostolle,
korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua
edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään marraskuun
2012 lopussa sekä kattavan kertomuksen toimeksiannon tote
uttamisesta erityisedustajan toimeksiannon päättyessä.
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14 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2012.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2012.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
N. WAMMEN
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