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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2005/776/GBVB VAN DE RAAD
van 7 november 2005
tot wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor
Moldavië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Gemeenschappelijk Optreden 2005/265/GBVB wordt als volgt
gewijzigd:

Overwegende hetgeen volgt:
a) Aan artikel 2, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:
(1)

(2)

(3)

Op 23 maart 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2005/265/GBVB (1) tot benoeming van de
heer Adriaan JACOBOVITS de SZEGED tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Moldavië vastgesteld.

Op 28 juli 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2005/584/GBVB (2) tot verlenging van het mandaat van de SVEU tot en met 28 februari 2006 vastgesteld.

Op 2 juni 2005 hebben president Voronin van Moldavië
en president Joesjenko van Oekraïne een gezamenlijke
brief gezonden, waarin de Europese Unie onder meer
wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor
het verlenen van bijstand bij de instelling van een internationale douanecontrole in het Transdnjestrische gedeelte van de Moldavisch-Oekraïense grens, alsmede
voor het opzetten van een doeltreffend internationaal
bewakingsmechanisme in dat grensgedeelte.

(4)

Op 20 september 2005 heeft het Politiek en Veiligheidscomité overeenstemming bereikt over de instelling van
een EU-grensmissie voor Moldavië - Oekraïne, waartoe
onder meer het team van de SVEU voor Moldavië zou
moeten worden versterkt.

(5)

Gezien de nieuwe taken van de SVEU voor Moldavië in
verband met de EU-grensmissie voor Moldavië - Oekraïne, moet diens mandaat dienovereenkomstig worden
gewijzigd,

(1)

PB L 81 van 30.3.2005, blz. 50.
(2) PB L 199 van 29.7.2005, blz. 95.

„g) de doeltreffendheid van de grens- en douanecontrole en
de grensbewaking aan de gemeenschappelijke grens van
Moldavië en Oekraïne vergroten, met bijzondere nadruk
op het Transdnjestrische gedeelte, met name via een EUgrensmissie.”;

b) Aan artikel 3, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

„e) via een ondersteuningsteam, geleid door een hoge politiek adviseur van de SVEU:

i) uit politiek oogpunt zicht houden op de ontwikkelingen en activiteiten aan de Moldavisch-Oekraïense
grens;

ii) de politieke verbintenis van Moldavië en Oekraïne
om hun grensbeheer te verbeteren, analyseren;

iii) de samenwerking tussen Moldavië en Oekraïne in
grensoverschrijdende aangelegenheden bevorderen,
mede met het oog op het scheppen van de voorwaarden voor een regeling van het Transdnjestrische
conflict.”;

c) Artikel 5, lid 1, wordt vervangen door:

„1.
Het financiële referentiebedrag ter dekking van de kosten in verband met het mandaat van de SVEU bedraagt
430 000 EUR.”;
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d) De enige alinea van artikel 8 wordt lid 1 en het volgende lid
2 wordt toegevoegd:

„2.
Krachtens artikel 3, tweede alinea, van het Verdrag
zorgen de Raad en de Commissie, overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden, voor de samenhang tussen de
uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en het externe optreden van de Gemeenschap. De Raad en de Commissie werken daartoe samen.”;

8.11.2005

Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op 1 december 2005.
Artikel 3
Dit gemeenschappelijk optreden wordt in het Publicatieblad van
de Europese Unie bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 7 november 2005.
e) De datum in artikel 10 wordt vervangen door
Voor de Raad
De voorzitter
„28 februari 2006.”.

J. STRAW

