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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/800/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Νοεμβρίου 2014
για την έναρξη της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα
της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) και την τροποποίηση της απόφασης
2014/486/ΚΕΠΠΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη συμβουλευτική αποστολή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (1),
και ιδίως το άρθρο 4,
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Στις 22 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 20 Οκτωβρίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο επιχειρήσεων για την EUAM Ukraine.

(3)

Κατόπιν της σύστασης του διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, και την επίτευξη της αρχικής επιχειρησιακής δυνατό
τητας από την EUAM Ukraine, η αποστολή θα πρέπει να αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου 2014.

(4)

Στην απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ προβλέπεται το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς ύψους 2 680 000 EUR για την
περίοδο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. Θα πρέπει να προβλεφθεί νέο δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για τη δωδεκά
μηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2014. Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση
2014/486/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Η EUAM Ukraine θα διεξαχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο που μπορεί να επιδεινωθεί και θα μπορούσε να παρεμποδίσει την
επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην
Ουκρανία (EUAM Ukraine) εκκινεί την 1η Δεκεμβρίου 2014.
Άρθρο 2
Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της EUAM Ukraine εξουσιοδοτείται, με άμεση ισχύ, να αρχίσει την εκτέλεση της
επιχείρησης.
Άρθρο 3
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το εξής:
«1. Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που αποσκοπεί να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την EUAM Ukraine έως τις
30 Νοεμβρίου 2014 ανέρχεται σε 2 680 000 EUR. Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που αποσκοπεί να καλύψει τις
δαπάνες σχετικά με την EUAM Ukraine για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2014 μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015
ανέρχεται σε 13 100 000 EUR. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για τις μετέπειτα περιόδους αποφασίζεται από το
Συμβούλιο.».
(1) ΕΕ L 217 της 23.7.2014, σ. 42.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2014.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

