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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS BESLUT
av den 22 maj 2000
om inrättande av en kommitté för de civila aspekterna av krishantering
(2000/354/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 28.1 i detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 207 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Inom ramen för förstärkning av den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken, och särskilt den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, som
anges i artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen,
gav Europeiska rådet i Helsingfors den 10–11 december
1999 ordförandeskapet tillsammans med generalsekreteraren/höge representanten i uppgift att fortsätta arbetet i
rådet (allmänna frågor) med samtliga aspekter av ordförandeskapets rapport inklusive arbetet med en kommitté
för civil krishantering.
Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000
uppmanade rådet att inrätta en kommitté för civil
krishantering vid eller av Europeiska rådet i Feira.

(3)

Beslut rörande resurser för civil krishantering enligt EGfördraget kommer att fattas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i detta fördrag.

(4)

Europeiska rådet i Helsingfors betonade behovet av att
förbättra såväl reaktionsförmågan och effektiviteten hos
unionens resurser och insatser som samverkan dem
emellan.

(5)

Informationsutbyte och samordning av resurser för civil
krishantering kommer bland annat att underlätta arbetet
för den samordningsmekanism vid rådets generalsekreta-

riat vars inrättande godkändes av Europeiska rådet i
Helsingfors.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En kommitté för de civila aspekterna av krishantering
bestående av företrädare för medlemsstaterna inrättas härmed.
Artikel 2
Kommittén skall fungera som en rådsarbetsgrupp och rapportera till Ständiga representanternas kommitté. Den skall tillhandahålla information, formulera rekommendationer och ge råd
om de civila aspekterna av krishantering till den interimistiska
kommittén för politik och säkerhetspolitik och till övriga lämpliga rådsorgan i enlighet med deras respektive behörighet.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.
Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2000.
På rådets vägnar
J. GAMA

Ordförande

