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ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Νοεµβρίου 2001
σχετικά µε τη στήριξη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εγκαθίδρυσης προσωρινής πολυεθνικής
παρουσίας προς εξασφάλιση της ασφάλειας στο Μπουρούντι
(2001/801/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε το υπ’ αριθ. 1375 (2001) ψήφισµα, µε το οποίο προσυπογράφει τις προσπάθειες της
Νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης και άλλων κρατών µελών των
Ηνωµένων Εθνών για την υποστήριξη της εφαρµογής της
Συµφωνίας της Αρούσα και στηρίζει αποφασιστικά προς
τούτο την εγκαθίδρυση προσωρινής πολυεθνικής παρουσίας
προς εξασφάλιση της ασφάλειας στο Μπουρούντι, όπως έχει
ζητήσει η κυβέρνηση του Μπουρούντι προκειµένου να προστατευθούν οι επαναπατριζόµενοι πολιτικοί ηγέτες και να
σχηµατισθεί στο Μπουρούντι µια πανεθνική δύναµη προστασίας.
Για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, είναι απαραίτητη µια συντονισµένη δράση στήριξης εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εφαρµοσθούν τα µέτρα που
εξαγγέλλονται στην παρούσα κοινή δράση.
Η εξέλιξη της κατάστασης κατά το έτος 2001 χαρακτηρίζεται από µεγάλη ρευστότητα, µε δύο απόπειρες πραξικοπήµατος και συνεχή βία. Όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις
για την εφαρµογή της συµφωνίας ειρήνης που υπεγράφη
τον Αύγουστο του 2000, έστω και χωρίς εκεχειρία, σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος, ιδίως τον Ιούλιο του 2001,
οπότε επετεύχθη γενική συναίνεση σχετικά µε τη διαδικασία
µετάβασης σε δηµοκρατικό καθεστώς, και τον Οκτώβριο του
2001, οπότε ελήφθη απόφαση σχετικά µε την προστασία
των πολιτικών που επιστρέφουν από την εξορία. Η προστασία αυτή θα πρέπει να εξασφαλισθεί χάρις σε µια προσωρινή
πολυεθνική στρατιωτική παρουσία, οι αρµοδιότητες της
οποίας θα πρέπει να περιέλθουν κατόπιν σε µια πανεθνική
δύναµη προστασίας του Μπουρούντι.
Πέραν της στήριξης που παρέχει το Συµβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών, για την πολιτική βιωσιµότητα της
πρωτοβουλίας αυτής που αποσκοπεί στην ασφάλεια των
ηγετών της αντιπολίτευσης που γυρίζουν από την εξορία,
βασική σηµασία έχει η διαφύλαξη της συναίνεσης µεταξύ
των πολιτικών παραγόντων του Μπουρούντι και η τήρηση
της συµφωνίας για το καθεστώς των δυνάµεων, την οποία
έχουν προσυπογράψει οι ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις, και
µε την οποία ρυθµίζονται τα της ανάπτυξης και εντολής της
προσωρινής πολυεθνικής δύναµης ασφαλείας.
Η βιωσιµότητα µεσοπροθέσµως των στόχων που θέτει το
ψήφισµα 1375 (2001) των Ηνωµένων Εθνών εξαρτάται
επίσης από την ουσιαστική οικονοµική συµβολή του συνόλου της διεθνούς κοινότητας.

(6)

Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να
κατευθύνει τη δράση της προς την πραγµατοποίηση και των
άλλων στόχων και προτεραιοτήτων που εξαγγέλλονται στο
ψήφισµα 1375 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών και που µπορούν να συµβάλλουν στην
παγίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την εφαρµογή της
Συµφωνίας Ειρήνης της Αρούσα, µε τα κατάλληλα κοινοτικά
µέτρα,

ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στη Συµφωνία της Αρούσα
και στις προσπάθειες του Μπουρούντι προς εφαρµογή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την πρωτοβουλία της εγκαθίδρυσης µιας
προσωρινής πολυεθνικής παρουσίας ασφαλείας στο Μπουρούντι
για την προστασία των πολιτικών ηγετών που επαναπατρίζονται στο
πλαίσιο της εγκατάστασης µιας µεταβατικής κυβέρνησης.
Άρθρο 2
1.
Η Ένωση παρέχει οικονοµική στήριξη για την κάλυψη ορισµένων δαπανών κατά τη φάση της ανάπτυξης αυτής της προσωρινής πολυεθνικής παρουσίας ασφαλείας στο Μπουρούντι. Το
ποσόν αναφοράς ανέρχεται σε 9,5 εκατοµµύρια ευρώ.
2.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το
ποσό που αναγράφεται στην παράγραφο 1 γίνεται τηρουµένων των
διαδικασιών και κανόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύουν
στον δηµοσιονοµικό τοµέα. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από τις 25
Οκτωβρίου 2001.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της
έκδοσής της.
Παύει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2002.
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 19 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL

