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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/88/WPZiB

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił
dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii

Europejskiej Atalanta

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 24,

uwzględniając zalecenie prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 15 maja 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję
1814 (2008) wzywającą państwa i organizacje regionalne
do podjęcia działań, aby chronić żeglugę zaangażowaną
w transport i dostarczanie pomocy humanitarnej do
Somalii oraz w działalność Organizacji Narodów Zjedno
czonych.

(2) Dnia 2 czerwca 2008 r. RB ONZ przyjęła rezolucję 1816
(2008) upoważniającą, na okres sześciu miesięcy od dnia
przyjęcia rezolucji, państwa współpracujące
z tymczasowym rządem federalnym Somalii do wpły
wania na wody terytorialne Somalii i zastosowania
w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa
międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do
powstrzymania aktów piractwa i rozboju z użyciem
broni na morzu. Okres obowiązywania tych przepisów
przedłużono o 12 miesięcy w drodze rezolucji RB ONZ
1846 (2008) przyjętej dnia 2 grudnia 2008 r.

(3) Dnia 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia
łanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej
Unii Europejskiej mającej na celu udział
w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów
piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (operacja
„Atalanta”).

(4) Artykuł 11 tego wspólnego działania przewiduje, że
status sił dowodzonych przez Unię Europejską i ich
personelu przebywającego na terytoriach lądowych
państw trzecich lub działającego na wodach terytorial
nych lub na wodach wewnętrznych państw trzecich
zostaje ustalony zgodnie z procedurą ustanowioną
w art. 24 Traktatu. W piśmie z dnia 1 grudnia 2008 r.
do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela
(SG/WP) rząd Republiki Dżibuti wyraził zgodę na
rozmieszczenie sił Unii Europejskiej na swoim terytorium
oraz zamiar zawarcia w tym celu umowy w sprawie
statusu tych sił.

(5) Po otrzymaniu dnia 18 września 2007 r. upoważnienia
Rady, zgodnie z art. 24 Traktatu, prezydencja wspierana
przez SG/WP wynegocjowała umowę między Unią Euro
pejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowo
dzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti.

(6) Umowę tę należy zatwierdzić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę
między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu
sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti
w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do podpisania
umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
B. KOUCHNER

Przewodniczący
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