
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/575/WPZiB

z dnia 18 lipca 2005 r.

ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Podczas swego posiedzenia w Salonikach w dniach 19
i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska zatwierdziła
rozwój skoordynowanej polityki szkoleniowej UE
w dziedzinie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony (EPBiO), obejmującej zarówno wymiar cywilny,
jak i wojskowy.

(2) W dniu 17 listopada 2003 r. Rada zatwierdziła politykę
szkoleniową UE w dziedzinie EPBiO, a następnie, w dniu
13 września 2004 r., zatwierdziła koncepcję szkoleniową
UE w dziedzinie EPBiO, obejmującą określenie zasad
ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa
i Obrony (EKBiO).

(3) W dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. Rada Europejska
zatwierdziła rozpoczęcie prac nad określeniem
warunków działania EKBiO.

(4) W dniu 31 maja 2005 r. Komitet Polityczny
i Bezpieczeństwa zatwierdził warunki działania EKBiO,
w tym utworzenie Komitetu Sterującego, Zarządu Kole-
gium oraz Stałego Sekretariatu, które powinny wyko-
nywać swoje zadania zgodnie z tymi warunkami.

(5) EKBiO powinno być kluczową instytucją szkoleniową
zapewniającą szkolenia w dziedzinie EPBiO, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kursów szkoleniowych EPBiO
na poziomie strategicznym. W związku z tym EKBiO
powinno być aktywnym uczestnikiem ogólnego zarzą-
dzania szkoleniami UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Ustanowienie

1. Niniejszym ustanawia się Europejskie Kolegium Bezpie-
czeństwa i Obrony (EKBiO).

2. EKBiO działa jako sieć obejmującą instytuty krajowe,
kolegia, szkoły wyższe i instytucje w ramach UE zajmujące się
sprawami polityki bezpieczeństwa i obrony a także Instytut Unii
Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (zwane dalej „insty-
tutami”).

3. EKBiO ustanawia bliskie kontakty z instytucjami UE.

Artykuł 2

Misja

EKBiO prowadzi szkolenia w dziedzinie Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) na poziomie strategicznym
w celu rozwoju i propagowania wspólnego podejścia do
EPBiO wśród personelu cywilnego i wojskowego, jak również
w celu określania i rozprzestrzeniania, poprzez swoje działania
szkoleniowe, najlepszych praktyk w odniesieniu do różnych
zagadnień EPBiO.

Artykuł 3

Cele

EKBiO realizuje następujące cele:

a) dalsze wzmacnianie europejskiej kultury bezpieczeństwa
w ramach EPBiO;

b) wspieranie lepszego rozumienia EPBiO jako zasadniczej
części Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
(WPZiB);

c) zapewnienie instancjom UE personelu dysponującego odpo-
wiednią wiedzą, będącego w stanie wydajnie pracować
w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących EPBiO;

d) zapewnienie administracjom Państw Członkowskich perso-
nelu dysponującego odpowiednią wiedzą, znającego polityki,
instytucje i procedury UE; oraz

e) pomoc w propagowaniu kontaktów zawodowych oraz
kontaktów między uczestnikami szkoleń.

PL26.7.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 194/15



Artykuł 4

Zadania EKBiO

1. Główne zadania EKBiO to, zgodnie z jego misją i celami,
organizacja i prowadzenie działań szkoleniowych w dziedzinie
EPBiO.

2. Działania szkoleniowe EKBiO obejmują dwa rodzaje
działań szkoleniowych:

a) kurs EPBiO wyższego stopnia; oraz

b) szkolenie wstępne EPBiO.

Komitet Sterujący, o którym mowa w art. 5, decyduje
o podjęciu innych działań szkoleniowych.

3. Ponadto EKBIO podejmuje w szczególności następujące
działania:

a) wspiera kontakty, które należy nawiązać między instytutami
krajowymi;

b) tworzy system zaawansowanego nauczania na odległość
przy pomocy Internetu (IDL) i zarządza nim, celem wspie-
rania działań szkoleniowych EKBIO;

c) opracowuje i tworzy materiały szkoleniowe na potrzeby
szkoleń UE w dziedzinie EPBiO;

d) zapewnia wkład do rocznego programu szkoleń UE
w dziedzinie EPBiO; oraz

e) tworzy sieć byłych uczestników szkoleń.

4. Działania szkoleniowe EKBiO prowadzone są poprzez
instytucje tworzące sieć EKBiO.

5. Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
(EU ISS), jako część sieci EKBiO, wspiera działania szkoleniowe
EKBiO, w szczególności poprzez swoje publikacje oraz poprzez
zapewnianie wykładów prowadzonych przez naukowców EU
ISS, a także poprzez udostępnianie swojej strony internetowej
w ramach systemu zaawansowanego nauczania na odległość
przy pomocy Internetu (IDL) oraz do celów tego systemu.

Artykuł 5

Organizacja

1. W ramach EKBiO tworzy się następujące organy:

a) Komitet Sterujący odpowiedzialny za ogólną koordynację
i kierowanie działaniami szkoleniowymi EKBiO;

b) Zarząd Kolegium, którego zadaniem jest zapewnienie wyso-
kiej jakości i spójności działań szkoleniowych;

c) Stały Sekretariat EKBiO (zwany dalej „Sekretariatem”),
którego zadaniem jest w szczególności wspieranie Komitetu
Sterującego i Zarządu Kolegium.

2. Komitet Sterujący, Zarząd Kolegium oraz Sekretariat
wykonują zadania określone odpowiednio w art. 6, 7 oraz 8.

Artykuł 6

Komitet Sterujący

1. Każde z Państw Członkowskich wyznacza jednego przed-
stawiciela do Komitetu Sterującego. Członka Komitetu może
reprezentować zastępca, który może również wspólnie
z członkiem Komitetu uczestniczyć w jego pracach. Należycie
zatwierdzone przez odpowiednie Państwo Członkowskie
decyzje o mianowaniu, są kierowane do Sekretarza Generalne-
go/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP).

Przedstawiciele państw przystępujących mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Komitetu Sterującego jako aktywni obserwa-
torzy.

2. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Państwa Człon-
kowskiego sprawującego Prezydencję Rady; Komitet odbywa
posiedzenia przynajmniej raz w roku.

3. Przedstawiciele SG/WP oraz Komisji zapraszani są na
posiedzenia Komitetu.

4. Do zadań Komitetu należy:

a) przyjęcie corocznego programu kształcenia akademickiego
EKBiO;

b) wybór jednego lub kilku Państw Członkowskich, w których
będą odbywały się szkolenia EKBiO oraz wybór instytutów
prowadzących szkolenia;

c) opracowywanie i ustalanie rocznego programu kształcenia
akademickiego oraz ogólnego programu wszystkich szkoleń
EKBiO;

d) opracowywanie sprawozdań oceniających i ogólnego spra-
wozdania rocznego dotyczącego działań szkoleniowych
EKBiO w celu przedłożenia ich odpowiednim organom
Rady; oraz

e) powoływanie na każdy rok akademicki Przewodniczącego
Zarządu Kolegium.

5. Komitet przyjmuje swój regulamin.

6. Komitet przyjmuje decyzje większością kwalifikowaną.
Głosy Państw Członkowskich ważone są zgodnie z art. 205
ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do
podjęcia przez Komitet decyzji wymagana jest liczba głosów
„za” określona w art. 23 ust. 2 akapit trzeci Traktatu o Unii
Europejskiej.
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Artykuł 7

Zarząd Kolegium

1. Zarząd Kolegium składa się z wyższej rangi przedstawicieli
instytucji prowadzących działania w danym roku akademickim.

2. Przewodniczący Zarządu jest powoływany przez Komitet
Sterujący spośród członkówZarządu.

3. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się przedstawicieli insty-
tucji biorących udział w działaniach szkoleniowych EKBiO
w poprzedzającym i kolejnym roku akademickim, jak również
przedstawicieli SG/WP oraz Komisji. Na posiedzenia zapraszani
mogą być również eksperci akademiccy oraz wyżsi urzędnicy
instytucji krajowych i europejskich.

4. Do zadań Zarządu należy:

a) realizacja, poprzez instytuty wchodzące w skład sieci EKBiO,
ustalonego rocznego programu kształcenia akademickiego;

b) nadzór nad systemem zaawansowanego nauczania na odleg-
łość przy pomocy Internetu (IDL);

c) opracowywanie szczegółowych programów szkoleń EKBiO
w oparciu o ustalone ogólne programy szkoleń;

d) zapewnianie ogólnej koordynacji działań szkoleniowych
EKBiO pomiędzy wszystkimi instytutami;

e) przegląd standardów działań szkoleniowych prowadzonych
w poprzednim roku akademickim;

f) przedstawianie Komitetowi Sterującemu propozycji działań
szkoleniowych na kolejny rok akademicki; oraz

g) przygotowywanie projektów sprawozdań oceniających, doty-
czących każdego ze szkoleń EKBiO oraz projektu ogólnego
sprawozdania rocznego z działalności EKBiO, w celu przed-
łożenia Komitetowi Sterującemu.

5. Regulamin Zarządu jest przyjmowany przez Komitet
Sterujący.

Artykuł 8

Sekretariat

1. Sekretariat Generalny Rady pełni funkcję Sekretariatu
EKBiO.

Personel jest zapewniany przez Sekretariat Generalny Rady,
Państwa Członkowskie oraz instytuty tworzące sieć EKBiO.

2. Sekretariat wspiera Komitet Sterujący i Zarząd Kolegium
w wykonywaniu zadań administracyjnych wspierających ich
działania oraz zapewnia wsparcie w zakresie organizacji działań
szkoleniowych EKBiO odbywających się w Brukseli.

3. Sekretariat ściśle współpracuje z Komisją.

Każda z instytucji wchodzących w skład sieci EKBiO wyznacza
punkt kontaktowy odpowiedzialny za kontakty Sekretariatem,
który zajmuje się zagadnieniami organizacyjnymi
i administracyjnymi związanymi z organizacją działań szkole-
niowych EKBiO.

Artykuł 9

Uczestnictwo w szkoleniach EKBiO

1. We wszystkich szkoleniach EKBiO mogą uczestniczyć
obywatele Państw Członkowskich i państw przystępujących.
Instytuty zajmujące się organizacją i prowadzeniem szkoleń
zapewniają, by zasada ta była stosowana bez wyjątku.

Obywatele krajów kandydujących oraz, w odpowiednich przy-
padkach, obywatele państw trzecich mogą, co do zasady,
uczestniczyć w działaniach szkoleniowych EKBiO.

2. Uczestnikami szkoleń jest personel cywilny i wojskowy
zajmujący się strategicznymi aspektami EPBiO.

Do uczestnictwa w szkoleniach EKBiO mogą być zapraszani
przedstawiciele między innymi organizacji pozarządowych,
instytucji akademickich, mediów oraz również środowiska
przedsiębiorców.

3. Osoba, która ukończyła kurs EKBiO otrzymuje świa-
dectwo podpisane przez SG/WP. Komitet Sterujący podejmuje
decyzję w sprawie trybu wydawania świadectw. Świadectwo jest
uznawane przez Państwa Członkowskie oraz przez instytucje
UE.

Artykuł 10

Współpraca

EKBiO współpracuje i korzysta z wiedzy organizacji międzyna-
rodowych i innych odpowiednich partnerów, takich jak krajowe
instytucje szkoleniowe państw trzecich.

Artykuł 11

Finansowanie

1. Każde Państwo Członkowskie, instytucja UE, agencja UE
oraz instytut, tworzące sieć EKBiO, pokrywa wszystkie koszty
związane ze swoim uczestnictwem w EKBiO, włączając w to
wynagrodzenia, diety, koszty podróży oraz koszty organizacyj-
nego i administracyjnego wsparcia działań szkoleniowych
EKBiO.

2. Państwa Członkowskie i instytuty tworzące sieć EKBiO
pokrywają koszty związane z personelem oddelegowanym
przez nie do Sekretariatu, włączając w to wynagrodzenia,
diety i koszty podróży.
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3. Sekretariat Generalny Rady pokrywa koszty wynikające
z wykonywania swoich zadań, określonych w art. 8, w tym
koszty personelu, jaki zapewnia, a także koszty związane
z wykonywaniem tych zadań.

4. Każdy uczestnik szkolenia EKBiO pokrywa koszty zwią-
zane ze swoim uczestnictwem.

5. Na finansowanie konkretnych działań, w szczególności
rozwoju, tworzenia i zarządzania systemem sieci informacyj-
nych lub aplikacjami EKBiO, zgodnie z art. 4 ust. 3, Sekretariat
Generalny Rady dysponuje dobrowolnymi wkładami Państw
Członkowskich, instytucji UE, agencji UE oraz instytutów
tworzących sieć EKBiO, jako dochodami przeznaczonymi na
określone cele.

6. Komitet Sterujący określa uzgodnienia praktyczne doty-
czące wkładów, o których mowa w ust. 5.

Artykuł 12

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Do działań EKBiO mają zastosowanie przepisy Rady dotyczące
bezpieczeństwa zawarte w decyzji Rady 2001/264/WE z 19
marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących
bezpieczeństwa (1).

Artykuł 13

Przegląd

Komitet Sterujący, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyj-
muje i przedkłada Radzie do dnia 31 grudnia 2007 r. sprawoz-
danie dotyczące działań i perspektyw EKBiO, w tym warunków
finansowych oraz Sekretariatu, w celu dokonania przeglądu
niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 15

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją
2004/194/WE (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48).


