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(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG
GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2009/769/GBVB VAN DE RAAD
van 19 oktober 2009
tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB van de Raad inzake de politiemissie
van de Europese Unie op het gebied van de hervorming van de veiligheidssector en haar interface
met justitie in de Democratische Republiek Congo (EUPOL RD Congo)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Het mandaat van deze missie wordt vervuld in een vei
ligheidscontext die kan verslechteren en de doelstellingen
van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids
beleid (GBVB), zoals gedefinieerd in artikel 11 van het
Verdrag, kan schaden.

(6)

Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB moet
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 12 juni 2007 Gemeenschappelijk Op
treden 2007/405/GBVB (1) vastgesteld, waarbij een poli
tiemissie van de Europese Unie wordt ingesteld op het
gebied van de hervorming van de veiligheidssector en
haar interface met justitie in de Democratische Republiek
Congo (EUPOL RD Congo).

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAST
GESTELD:

Artikel 1
(2)

Op 23 juni 2008 heeft de Raad Gemeenschappelijk Op
treden 2008/485/GBVB (2) vastgesteld, waarbij Gemeen
schappelijk Optreden 2007/405/GBVB wordt gewijzigd
en verlengd tot en met 30 juni 2009.

Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB wordt als volgt
gewijzigd:

1) Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:
(3)

(4)

Op 15 juni 2009 heeft de Raad Gemeenschappelijk Op
treden 2009/466/GBVB (3) vastgesteld, waarbij Gemeen
schappelijk Optreden 2007/405/GBVB wordt gewijzigd
en verlengd tot en met 30 juni 2010. In Gemeenschap
pelijk Optreden 2009/466/GBVB is bepaald dat de Raad
een nieuw financieel referentiebedrag vaststelt ter dekking
van de uitgaven in verband met de missie voor de peri
ode van 1 november 2009 tot en met 30 juni 2010.
Er is een hernieuwde en krachtigere inspanning nodig om
het aanhoudende seksuele geweld en de straffeloosheid in
de Democratische Republiek Congo te bestrijden, vooral
in de oostelijke regio. Daartoe moet ten behoeve van de
missie worden voorzien in de inzet van gespecialiseerd
personeel om de strijd tegen seksueel geweld en straffe
loosheid op te voeren.

(1) PB L 151 van 13.6.2007, blz. 46.
(2) PB L 164 van 25.6.2008, blz. 44.
(3) PB L 151 van 16.6.2009, blz. 40.

„1.
De missie ondersteunt de hervorming van de veilig
heidssector op het terrein van de politie en de interface met
justitie. Dankzij follow-up, begeleiding en advies en door de
nadruk te leggen op de strategische dimensie zal EUPOL RD
Congo:

— bijdragen tot de hervorming en de herstructurering van
de Congolese nationale politie (PNC) door de instelling
van een levensvatbare, professionele en multi-etnische/
geïntegreerde politiemacht te ondersteunen, waarbij reke
ning wordt gehouden met het belang van de wijkpolitie
in het gehele land, en bij welk proces de Congolese
autoriteiten ten volle betrokken zijn;

— bijdragen tot de verbetering van de interactie tussen de
politie en het strafrechtstelsel in brede zin;
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— bijdragen tot het verzekeren van de samenhang van alle
op het gebied van hervorming van de veiligheidssector
geleverde inspanningen, op integrale wijze, onder meer
door het ondersteunen van de strijd tegen seksueel ge
weld en straffeloosheid;
— handelen in nauwe samenwerking met EUSEC RD Congo
en de projecten van de Commissie, en haar optreden
coördineren met de andere op internationaal niveau
overeengekomen inspanningen op het gebied van de her
vorming van de politie en het strafrecht;
— bijdragen tot het vredesproces in het oosten van de DRC
wat de politiële aspecten alsook de aspecten inzake sekse,
mensenrechten en kinderen en gewapende conflicten
daarvan betreft, en met name tot de correlatie daarvan
met het hervormingsproces van de PNC”.
2) Artikel 2, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
De missie beschikt over een projectcel voor het iden
tificeren en uitvoeren van projecten. De missie adviseert de
lidstaten en derde staten en coördineert en bevordert, onder
hun verantwoordelijkheid, de uitvoering van hun projecten
op de gebieden die voor de missie van belang zijn en haar
doelstellingen ondersteunen”.
3) Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
De missie is permanent aanwezig in Goma en Bukavu,
in het oosten van de DRC, om bijstand en expertise te
verlenen aan het stabilisatieproces in het oosten van Congo.
Aanvullend personeel dat gespecialiseerd is op het gebied
van het strafrechtelijk onderzoek, onder andere met betrek
king tot de bestrijding van seksueel geweld, wordt in Goma
en Bukavu ingezet, maar hun bevoegdheid strekt zich uit
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over het gehele grondgebied van de DRC en hun standplaats
kan variëren afhankelijk van wijzigingen in de situatie ter
plaatse en van de veiligheidsvoorwaarden. Zij ressorteren
rechtstreeks onder het plaatsvervangend hoofd van de missie
belast met de operaties”.
4) Aan artikel 3, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:
„g) deskundigen die zijn aangesteld voor het verrichten van
strafrechtelijk onderzoek, met name ter bestrijding van
seksueel geweld”.
5) Artikel 9, lid 1, derde alinea, wordt vervangen door:
„Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband
met de missie voor de periode van 1 november 2009 tot en
met 30 juni 2010 moet dekken, is 5 150 000 EUR”.
Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 3
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 19 oktober 2009.
Voor de Raad
De voorzitter
E. ERLANDSSON

