
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/571/WPZiB 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu 
w Gruzji 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 25 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne 
działanie 2008/760/WPZiB ( 1 ), mianując Pierre’a MORELA 
Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. 
kryzysu w Gruzji na okres do dnia 28 lutego 2009 r. 

(2) W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2009/131/WPZiB ( 2 ) przedłużające mandat SPUE 
do dnia 31 sierpnia 2009 r. 

(3) Na podstawie przeglądu wspólnego działania 
2009/131/WPZiB mandat SPUE należy przedłużyć na 
dodatkowy okres sześciu miesięcy. 

(4) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która 
może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym 
w art. 11 Traktatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym we wspólnym działaniu 2009/131/WPZiB wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 1 

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej 

Mandat Pierre’a MORELA jako Specjalnego Przedstawiciela 
Unii Europejskiej (SPUE) ds. kryzysu w Gruzji zostaje niniej
szym przedłużony do dnia 28 lutego 2010 r.”; 

2) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na 
pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE 
w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 
2010 r. wynosi 445 000 EUR.”; 

3) artykuł 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 13 

Przegląd 

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność 
z innymi działaniami Unii Europejskiej są przedmiotem 
regularnego przeglądu. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie 
i Komisji obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu 
przed końcem listopada 2009 roku. Sprawozdanie to 
stanowi podstawę oceny niniejszego wspólnego działania 
przez odpowiednie grupy robocze oraz przez KPiB. Kierując 
się ogólnymi priorytetami dotyczącymi rozmieszczania, 
SG/WP przedstawia KPiB zalecenia dotyczące decyzji Rady 
w sprawie przedłużenia, zmiany lub zakończenia mandatu.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego 
przyjęcia. 

Artykuł 3 

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. 

W imieniu Rady 

C. BILDT 
Przewodniczący

PL 29.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/109 

( 1 ) Dz.U. L 259 z 27.9.2008, s. 16. 
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