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ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση και παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
(2002/963/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14 και το άρθρο 18 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινή δράση 2001/760/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της
29ης Οκτωβρίου 2001, για την παράταση της εντολής του
ειδικού εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρώην
Γιουγκσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (1), λήγει στις
31 ∆εκεµβρίου 2002.

(2)

Κατόπιν επισκόπησης της εν λόγω κοινής δράσης, η εντολή
του ειδικού εντεταλµένου θα πρέπει να τροποποιηθεί και να
παραταθεί.

(3)

Οι αρµοδιότητες καθώς και ο συντονισµός και η συνοχή της
εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας θα πρέπει να
οριοθετηθούν µε σαφήνεια.

(4)

Στις 30 Μαρτίου 2000, το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία διορισµού των ειδικών εντεταλµένων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΑΕΕ) και το διοικητικό καθεστώς
τους,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η θητεία του κ. Alexis BRUHNS ως ειδικού εντεταλµένου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) παρατείνεται.

β) παροχή συµβουλών και διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
γ) εξασφάλιση του συντονισµού των προσπαθειών της διεθνούς
κοινότητας να βοηθήσει στην εφαρµογή και διατήρηση των
διατάξεων της συµφωνίας πλαισίου της 13ης Αυγούστου 2001,
κατά τα οριζόµενα στην εν λόγω συµφωνία και στα παραρτήµατά της·
δ) στενή παρακολούθηση των θεµάτων ασφαλείας και σχέσεων
µεταξύ εθνοτήτων και υποβολή εκθέσεων, καθώς και συνεννοήσεις µε όλους τους σχετικούς οργανισµούς για τον σκοπό
αυτόν.

Άρθρο 4
1. Ο ειδικός εντεταλµένος είναι αρµόδιος για την εκτέλεση της
εντολής του υπό την αιγίδα και την επιχειρησιακή καθοδήγηση του
υπάτου εκπροσώπου. Ο ειδικός εντεταλµένος είναι υπόλογος για
τις διοικητικές δαπάνες στον ύπατο εκπρόσωπο και στην Επιτροπή
για τις τυχόν επιχειρησιακές δαπάνες που απορρέουν από τις
δραστηριότητές του.
2. Ο ειδικός εντεταλµένος θα αποτελεί προνοµιούχο συνοµιλητή
της επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας (ΕΠΑ), η οποία συνιστά το
πρωταρχικό σηµείο επαφής µε το Συµβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον
ειδικό εντεταλµένο στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική στήριξη
εντός των πλαισίων της εντολής του.

Άρθρο 5
Άρθρο 2
Στόχος του ειδικού εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
ΠΓ∆Μ είναι να συµβάλει στην παγίωση της ειρηνευτικής πολιτικής
διαδικασίας και στην πλήρη εφαρµογή της συµφωνίας πλαισίου,
καθιστώντας έτσι δυνατή την περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δια µέσου της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Ο ειδικός εντεταλµένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει το
έργο του υπάτου εκπροσώπου στην περιοχή.
Άρθρο 3
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εντολή του ειδικού εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται στα εξής:
α) διατήρηση στενής επαφής µε την κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ και µε
τα µέρη τα οποία συµµετέχουν στην πολιτική διαδικασία·
(1) ΕΕ L 287 της 31.10.2001, σ. 1· κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την κοινή δράση 2002/832/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 285 της
23.10.2002, σ. 12).

1.

Ο ειδικός εντεταλµένος συνάπτει σύµβαση µε το Συµβούλιο.

2. Η Προεδρία, η Επιτροπή ή/και τα κράτη µέλη, αντιστοίχως,
παρέχουν υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 6
1. Ο ειδικός εντεταλµένος είναι αρµόδιος για τη σύσταση της
οµάδας του, ενηµερώνει δε σχετικά το Συµβούλιο και την Επιτροπή
δια του υπάτου εκπροσώπου.
2. Τα κράτη µέλη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του
ειδικού εντεταλµένου. Οι αποδοχές του προσωπικού το οποίο
αποσπάται από κράτος µέλος ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην υπηρεσία του ειδικού εντεταλµένου βαρύνουν, αντίστοιχα, το
συγκεκριµένο κράτος µέλος ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

L 334/8

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

3.
Όλες οι θέσεις της κατηγορίας Α προς πλήρωση δηµοσιεύονται στα κράτη µέλη και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους µε τα περισσότερα προσόντα.
4.
Τα προνόµια, οι ασυλίες και άλλες εγγυήσεις που απαιτούνται
για την εκτέλεση και την οµαλή διεξαγωγή της αποστολής του
ειδικού εντεταλµένου και των µελών του προσωπικού του, καθορίζονται από κοινού µε τα µέρη. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή παρέχουν την απαιτούµενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτόν.
Άρθρο 7
Ο ειδικός εντεταλµένος αναφέρεται αυτοπροσώπως στον ύπατο εκπρόσωπο και στην ΕΠΑ, δύναται δε να αναφέρεται και στην αρµόδια οµάδα εργασίας. ∆ιαβιβάζει τακτικές εκθέσεις εγγράφως προς
τον ύπατο εκπρόσωπο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. Ο ειδικός
εντεταλµένος δυνατόν να αναφέρεται στο Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων κατόπιν συστάσεως του υπάτου
εκπροσώπου και της ΕΠΑ.
Άρθρο 8
Για να διασφαλίζεται η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες του ειδικού εντεταλµένου συντονίζονται µε εκείνες του υπάτου εκπροσώπου, της Προεδρίας και
της Επιτροπής. Επιτοπίως διατηρείται στενή επαφή µε την
Προεδρία, την Επιτροπή και τους αρχηγούς των διπλωµατικών αποστολών οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς επικουρία του ειδικού εντεταλµένου στην εκπλήρωση της εντολής του,
καθώς επίσης και µε την αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο ειδικός εντεταλµένος διατηρεί επίσης επαφή µε άλλους
διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες επιτοπίως, όπως οι τοπικοί
εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και των Ηνωµένων Εθνών.
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Άρθρο 9

Η υλοποίηση της κοινής δράσης και η εναρµόνισή της µε άλλες
συµµετοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή επισκοπείται τακτικά. Ο ειδικός εντεταλµένος υποβάλει εγγράφως προς τον ύπατο
εκπρόσωπο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, δύο µήνες προτού
λήξει η εντολή του, γενική έκθεση για την υλοποίησή της η οποία
αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση της κοινής δράσης από τις
αρµόδιες οµάδες εργασίας και την ΕΠΑ. Στα πλαίσια των γενικών
προτεραιοτήτων για την επί τόπου ανέλιξη, ο ύπατος εκπρόσωπος
προβαίνει σε συστάσεις προς την ΕΠΑ όσον αφορά απόφαση του
Συµβουλίου για ανανέωση, τροποποίηση ή λήξη της εντολής.
Άρθρο 10
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2003.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.
Άρθρο 11
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. S. MØLLER

