Военноморска операция на ЕС за борба с пиратството в крайбрежните
води на Сомалия и Аденския залив (EU NAVFOR „Atalanta“)
Операция EU NAVFOR „Atalanta“ се осъществява в съответствие с
резолюции 1814, 1816, 1838 и 1846, приети през 2008 г. от Съвета за
сигурност на ООН, с цел възпиране на пиратството и въоръжените грабежи в
крайбрежните води на Сомалия и Аденския залив.
Съгласно решение на Съвета на ЕС 2010/766 от 7 декември 2010 г.
операцията трябва да приключи на 12 декември 2012 г., но Съветът е взел
решение за удължаване мандата на „Аталанта“ до края на 2014 г.
Политическата цел на операцията е да допринесе за подобряването на
морската сигурност в региона. Политико-военната цел е възпиране на
пиратството и въоръжените грабежи, засилване на сигурността на основните
морски пътища и осигуряване на защита на хуманитарната помощ чрез
ескортиране на корабите на Световната организация по прехрана на ООН и
други застрашени кораби до пристанища в Сомалия. Операцията изпълнява
следните задачи:
- Защитата на плавателните съдове, доставящи продоволствена помощ на
Световната програма по изхранване (WFP) за разселените лица в
Сомалия.
- Защита на уязвимите кораби, плаващи в Аденския залив и край
бреговете на Сомалия.
- Прилагане на необходимите мерки, включително употреба на сила, за
възпиране, предотвратяване и намеса, за да се сложи край на
пиратските актове и въоръжените грабежи.
Командващ на операцията от 1 август 2011 г. е контраадмирал Дънкан
Потс (Великобритания). Заместник-командващ на операцията от 11 юли 2012
г. е контраадмирал Гуалтиеро Матези (Италия). Командир на силите е
контраадмирал Енрико Кредендино (Италия). Специален представител на ЕС
(СПЕС) за Африканския рог от 1 януари 2012 г. е Александър Рондос
(Гърция). Оперативният щаб на Atalanta е в Нортууд (Великобритания).
С Решение на Министерския съвет от 29 май 2009 г., България има
мандат за участие в Оперативния щаб на операция „Аталанта“ с до двама
военнослужещи. В момента страната участва с 1 офицер в Оперативния щаб
(Нортууд), в Групата за оперативна поддръжка.
Повече информация за операцията: http://www.eunavfor.eu/

