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PADOMES LĒMUMS 2012/391/KĀDP
(2012. gada 16. jūlijs),
ar ko groza Lēmumu 2010/279/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL
AFGHANISTAN)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā
28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Padome 2010. gada 18. maijā pieņēma Lēmumu
2010/279/KĀDP (1), pagarinot EUPOL AFGHANISTAN
līdz 2013. gada 31. maijam.

(2)

Pašreizējā finanšu atsauces summa attiecas uz laikposmu
līdz 2012. gada 31. jūlijam.

(3)

Tātad Lēmums 2010/279/KĀDP būtu jāgroza, lai tajā
iekļautu finanšu atsauces summu laikposmam no
2012. gada 1. augusta līdz 2013. gada 31. maijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Lēmuma 2010/279/KĀDP 13. pantu aizstāj ar šādu:
"13. pants

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar EUPOL AFGHA
NISTAN saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2012. gada
1. augusta līdz 2013. gada 31. jūlijam, ir EUR 56 870 000.
2.
Visus izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un
noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budže
tam.
3.
Misijas vadītājs ir Komisijas pārraudzībā un ziņo Komisijai
par pilnīgi visiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar viņa
līgumu.
4.
Trešo valstu valstspiederīgie var piedalīties piedāvājumu
konkursos. Misijas vadītājs var – ja Komisija to apstiprina –
slēgt tehniskas vienošanās ar reģionālo pavēlniecību, Provinču
atjaunošanas grupas (PRT) vadošajām valstīm un starptautiskiem
dalībniekiem, kas izvietoti Afganistānā, attiecībā uz ekipējuma,
pakalpojumu un telpu nodrošināšanu misijai, jo īpaši, ja to
nosaka drošības apstākļi.
5.
Finanšu noteikumos ievēro EUPOL AFGHANISTAN
operatīvās vajadzības, tostarp ekipējuma saderību un grupu
savietojamību, un ņem vērā personāla izvietošanu reģiona pavēl
niecībās un Provinču atjaunošanas grupās (PRT).".
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Finanšu noteikumi
1.
Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar EUPOL
AFGHANISTAN saistīto izdevumu segšanai laikposmā līdz
2011. gada 31. jūlijam, ir EUR 54 600 000.
Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar EUPOL AFGHA
NISTAN saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2011. gada
1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam, ir EUR 60 500 000.

(1) OV L 123, 19.5.2010., 4. lpp.

Briselē, 2012. gada 16. jūlijā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
S. ALETRARIS

