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ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 2007/113/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Φεβρουαρίου 2007
για την τροποποίηση και την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Κεντρική Ασία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14, το άρθρο 18 παράγραφος 5 και το άρθρο 23 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 28 Ιουλίου 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή
δράση 2005/588/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία.

(2)

Στις 20 Φεβρουαρίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την
κοινή δράση 2006/118/ΚΕΠΠΑ για την τροποποίηση και
την παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2007, της
εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕΕΕ) για την Κεντρική Ασία.

(3)

Με την απόφαση 2006/670/ΚΕΠΠΑ της 5ης Οκτωβρίου
2006, το Συμβούλιο διόρισε ΕΕΕΕ στην Κεντρική Ασία
τον κ. Pierre Morel.

(4)

Στις 7 Ιουνίου 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού
που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δυνάμει του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5)

Βάσει ανασκόπησης της κοινής δράσης 2005/588/ΚΕΠΠΑ,
η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί και να παραταθεί για περίοδο 12 μηνών.

(6)

Η ΕΕ επιθυμεί να αναπτύξει τη διμερή συνεργασία στον
τομέα της ενέργειας με σημαντικούς εταίρους παραγωγής
και διαμετακόμισης στην Κεντρική Ασία.

(7)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα
μπορούσε να βλάψει τους στόχους της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, όπως ορίζονται στο
άρθρο 11 της συνθήκης,

Άρθρο 2
Στόχοι πολιτικής
Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης
στην Κεντρική Ασία. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:
α) προώθηση καλών και στενών σχέσεων μεταξύ των χωρών της
Κεντρικής Ασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει κοινών
αξιών και συμφερόντων, όπως εκτίθενται στις αντίστοιχες συμφωνίες,
β) συμβολή στην ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας
μεταξύ των χωρών της περιοχής,
γ) συμβολή στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου,
της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κεντρική
Ασία,
δ) αντιμετώπιση μειζόνων κινδύνων, ειδικά συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην Ευρώπη,
ε) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, καθώς και μέσω ενός στενότερου
συντονισμού με άλλους σχετικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΑΣΕ.
Άρθρο 3
Εντολή
1.
Για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ
συνίσταται στα εξής:
α) στενή παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων στην Κεντρική
Ασία, με την ανάπτυξη και τη διατήρηση στενών επαφών με τις
κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, τον δικαστικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η εντολή του κ. Pierre MOREL, ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για την Κεντρική Ασία, παρατείνεται έως τις
29 Φεβρουαρίου 2008.
(1) ΕΕ L 199 της 29.7.2005, σ. 100. Κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε με
την κοινή δράση 2006/118/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 49 της 21.2.2006, σ. 7).

β) ενθάρρυνση του Καζακστάν, της Δημοκρατίας της Κιργισίας,
του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν να
συνεργάζονται σε ό,τι αφορά περιφερειακά θέματα κοινού
ενδιαφέροντος,
γ) ανάπτυξη κατάλληλων επαφών και συνεργασίας με τους
κύριους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών περιφερειακών και διεθνών οργανισμών,
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δ) συμβολή, σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΣΕ, στη πρόληψη και
την επίλυση διενέξεων, με την καθιέρωση επαφών με τις αρχές
και άλλους τοπικούς φορείς (ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα, μειονότητες, θρησκευτικές ομάδες και τους ηγέτες τους),

ε) συνδρομή για τη διατύπωση των πτυχών της ΚΕΠΠΑ που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και συνδέονται την Κεντρική
Ασία,

στ) προώθηση ενός γενικού πολιτικού συντονισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Κεντρική Ασία και εξασφάλιση της συνοχής των
εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή με
την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Κοινότητας,

ζ) συνδρομή προς το Συμβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής για την Κεντρική Ασία,

η) συμβολή στην υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εφαρμογή των
κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τις
γυναίκες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ειδικότερα παρακολουθώντας και μελετώντας τις εξελίξεις σε αυτόν
τον τομέα.

2.
Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο του Γενικού Γραμματέα/ Ύπατου
Εκπροσώπου (ΓΓ/ΥΕ) στην περιοχή και εργάζεται σε στενή συνεργασία με την Προεδρία, τους Αρχηγούς Αποστολής της ΕΕ, τον ΕΕΕΕ
για το Αφγανιστάν και την Επιτροπή. Ο ΕΕΕΕ διατηρεί την εποπτεία
όλων των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Άρθρο 4
Εκτέλεση της εντολής
1.
Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και
ενεργεί υπό την αιγίδα και την επιχειρησιακή καθοδήγηση του
ΓΓ/ΥΕ. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

2.
Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) αποτελεί προνομιούχο συνομιλητή του ΕΕΕΕ και συνιστά το πρωταρχικό σημείο της
επαφής του με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική στήριξη στο πλαίσιο της εντολής
του.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση
1.
Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το
χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2007 έως την 29η
Φεβρουαρίου 2008 ανέρχεται σε 1 000 000 EUR.

16.2.2007

2.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το
ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 γίνεται σύμφωνα με τις
διαδικασίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την
εξαίρεση ότι η οποιαδήποτε προχρηματοδότηση δεν παραμένει στην
κυριότητα της Κοινότητας.

3.
Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του
ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 1ης Μαρτίου 2007.

4.
Η Προεδρία, η Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη παρέχουν,
εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 6
Σύσταση της ομάδας
1.
Εντός των πλαισίων της εντολής του και των αντίστοιχων
διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη
σύσταση της ομάδας του, μετά από διαβούλευση με την Προεδρία,
επικουρούμενος από τον ΓΓ/ΥΕ και με πλήρη σύμπραξη της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει την Προεδρία και την Επιτροπή για την
τελική σύνθεση της ομάδας του.

2.
Τα κράτη μέλη και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του
ΕΕΕΕ. Οι αποδοχές του αποσπασμένου από κράτος μέλος ή από
Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσωπικού στον ΕΕΕΕ, καλύπτονται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή Όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αντίστοιχα.

3.
Όλες οι θέσεις της κατηγορίας Α που δεν καλύπτονται με
απόσπαση δημοσιεύονται, όπως ενδείκνυται, από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και κοινοποιούνται επίσης στα κράτη μέλη και
στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι με τα καλύτερα προσόντα.

4.
Τα προνόμια, οι ασυλίες και λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του
ΕΕΕΕ 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
Ασφάλεια
1.
Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές ασφαλείας και τους στοιχειώδεις κανόνες που θεσπίσθηκαν με την απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001,
για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (1),
ιδίως όταν χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(1) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2005/952/ΕΚ (ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 18).
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2.
Σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με
την ασφάλεια του προσωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του Τίτλου V της Συνθήκης,
ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σε συμφωνία με
την εντολή του και με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητά του, για την
ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού υπό την άμεση εξουσία
του, κυρίως δε:
α) καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας για την αποστολή το οποίο
βασίζεται στην καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει ειδικά υλικά, οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή αποστολής
καθώς και εντός αυτής, τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν
την ασφάλεια, σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σχέδιο εκκένωσης
της αποστολής,
β) εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στον τόπο
αποστολής,
γ) μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του που θα αναπτυχθούν
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επί τόπου, να έχουν λάβει την
κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή
μόλις φθάσουν στην περιοχή αποστολής τους, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου για τον τόπο αποστολής,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων συστάσεων
που έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων
ασφάλειας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή
τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκθέσεων και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της
εντολής στον ΓΓ/ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή,
ε) μεριμνά, όπως απαιτείται και εντός των αρμοδιοτήτων του στο
πλαίσιο της δομής διοίκησης, να ακολουθείται συνεκτική προσέγγιση ως προς το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού σε όλο
το φάσμα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεδομένη
επιχείρηση διαχείρισης κρίσης ή σε επιχειρήσεις στη γεωγραφική
περιοχή η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητά του.
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Άρθρο 9
Συντονισμός

Για να διασφαλίζεται η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης,
οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες
του ΓΓ/ΥΕ, της Προεδρίας και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει
τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπίες της
Επιτροπής. Επιτόπου, διατηρείται στενή επαφή με την Προεδρία, την
Επιτροπή και τους Αρχηγούς Αποστολής της ΕΕ, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνδράμουν τον
ΕΕΕΕ στην εκπλήρωση της εντολής του. Ο ΕΕΕΕ συνεργάζεται
επίσης με τον ΕΕΕΕ για το Αφγανιστάν και επιτόπου με άλλους
διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.
Άρθρο 10
Ανασκόπηση
Η υλοποίηση της παρούσας κοινής δράσης και η συνοχή της με
άλλες συμβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται
σε τακτική ανασκόπηση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει, στον ΓΓ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, έκθεση προόδου πριν από το τέλος Ιουνίου 2007 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της
εντολής του έως τα μέσα Νοεμβρίου 2007. Οι εκθέσεις αυτές
αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της παρούσας κοινής
δράσης από τις αρμόδιες Ομάδες εργασίας και την ΕΠΑ. Στο πλαίσιο των γενικών προτεραιοτήτων για επιτόπου ανάπτυξη, ο ΓΓ/ΥΕ
προβαίνει σε συστάσεις προς την ΕΠΑ όσον αφορά την απόφαση
του Συμβουλίου για ανανέωση, τροποποίηση ή τερματισμό της
εντολής.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της
εκδόσεώς της.
Άρθρο 12
Δημοσίευση
Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8
Υποβολή εκθέσεων
Κατά κανόνα, ο ΕΕΕΕ αναφέρεται αυτοπροσώπως στον ΓΓ/ΥΕ και
στην ΕΠΑ, μπορεί δε να αναφέρεται και στην αρμόδια Ομάδα
εργασίας. Διαβιβάζει τακτικά γραπτές εκθέσεις στον ΓΓ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ο ΕΕΕΕ δύναται, μετά από σύσταση του
ΓΓ/ΥΕ και της ΕΠΑ, να αναφέρεται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
W. SCHÄUBLE

