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AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU
SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/796/SZBP
ze dne 13. října 2008
o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz
1) V článku 3 se vkládá nový bod, který zní:

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek
14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

„da) poskytovat vedoucímu Pozorovatelské mise Evropské
unie v Gruzii (EUMM Georgia) vedení v otázkách místní
politické situace;“.

2) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12
(1)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci
2008/132/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvlášt
ního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz (1).

(2)

Dne 15. září 2008 přijala Rada společnou akci
2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie
v Gruzii (EUMM Georgia) (2).

(3)

Dne 25. září 2008 přijala Rada společnou akci
2008/760/SZBP o jmenování zvláštního zástupce EU
pro krizi v Gruzii (3),

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Koordinace
1.
Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou
koordinaci Evropské unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny
nástroje Evropské unie jsou na místě uplatňovány kohe
rentně v zájmu dosažení cílů politiky Evropské unie.
Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány
s činnostmi předsednictví a Komise, případně i s činnostmi
dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti,
a zejména zvláštního zástupce EU pro krizi v Gruzii.
Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských
států a delegace Komise.

2.
Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států, kteří se
snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni
při provádění jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU poskytuje
vedoucímu Pozorovatelské mise v Gruzii (EUMM Georgia)
vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce
EU a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem
konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy
s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími
na místě.“

Článek 1
Společná akce 2008/132/SZBP se mění takto:
(1) Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 30.
(2) Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26.
(3) Úř. věst. L 259, 27.9.2008, s. 16.

Článek 2
Vstup v platnost
Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.
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Článek 3
Zveřejnění
Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 13. října 2008.
Za Radu
předseda
B. KOUCHNER

