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(Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid)

NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/582/ÜVJP,
28. juuli 2005,
millega muudetakse ja pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias volitusi
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 8. detsembril 2003 vastu ühismeetme 2003/872/ÜVJP, millega pikendatakse ja
muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias volitusi. (1)

(2)

Nõukogu võttis 2. veebruaril 2005 vastu ühismeetme 2005/100/ÜVJP, (2) millega pikendatakse
Euroopa Liidu eriesindaja volitusi kuni 31. augustini 2005.

(3)

Nõukogu võttis 26. aprillil 2005 vastu ühismeetme 2005/330/ÜVJP, (3) millega muudetakse ELi
eriesindaja Lõuna-Kaukaasias volitusi.

(4)

Tuginedes ühismeetme 2003/872/ÜVJP läbivaatamisele, tuleks ELi eriesindaja volitusi pikendada veel
kuueks kuuks.

(5)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 9. juunil 2005 kokku Euroopa Liidu lähenemisviisi järgmised
sammud, et reageerida pärast OSCE piirikontrolli missiooni lõppemist Gruusias tekkinud olukorrale
ELi eriesindaja Lõuna-Kaukaasias positsiooni tugevdamisega.

(6)

Poliitika- ja julgeolekukomitee jõudis 9. juunil 2005 kokkuleppele Euroopa Liidu poolt Gruusia
kriminaalõigussüsteemi reformistrateegia rakendamisel osutatava toetuse üksikasjade osas pärast
õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS lõppemist Gruusias.

(7)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halvendada ja kahjustada Euroopa Liidu
lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke.

(8)

ELi eriesindaja Lõuna-Kaukaasias volitusi tuleks seetõttu vastavalt muuta,

(1) ELT L 326, 13.12.2003, lk 44.
(2) ELT L 31, 4.2.2005, lk 74.
(3) ELT L 106, 27.4.2005, lk 36.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1
Käesolevaga pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias Heikki TALVITIE volitusi kuni
28. veebruarini 2006.
Artikkel 2
Ühismeedet 2003/872/ÜVJP muudetakse järgmiselt:
a) artikli 3 punkt h asendatakse järgmisega:
“h) toetusüksuste kaudu:
— edastada Euroopa Liidule aruandeid ja jätkuvaid hinnanguid piiriolukorra kohta ning aidata kaasa
usalduse suurendamisele Gruusia ja Vene Föderatsiooni vahel, tagades tõhusa koostöö ja sidemed
kõikide asjaomaste osapooltega;
— aidata Gruusia piirivalvel ja teistel Tbilisi asjaomastel valitsusasutustel koostada ulatuslik reformistrateegia;
— töötada koos Gruusia võimudega, et parandada sidet Tbilisi ja piiri vahel, sealhulgas juhendamist.
Seda tehakse tihedas koostöös Tbilisi ja piiri vaheliste piirkondlike piirivalvekeskustega (väljaarvatud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia);
— tkontrollida, kuidas Gruusia võimud ja teised osalejad rakendavad kriminaalõigussüsteemi reformistrateegiat, eriti toetades Gruusia valitsuse loodud juhtrühma tegevust.”
b) artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:
“1.

ELi eriesindaja volitustega seotud kulutuste katmise lähtesumma on 1 930 000 EUR.”
Artikkel 3

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2005.
Artikkel 4
Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Brüssel, 28. juuli 2005
Nõukogu nimel
eesistuja
J. STRAW

