
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/841/WPZiB 

z dnia 17 listopada 2009 r. 

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej 
wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA 

BISSAU) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 
2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej 
wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa 
w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU) ( 1 ). 
To wspólne działanie miało obowiązywać do dnia 
31 maja 2009 r. 

(2) Dnia 18 maja 2009 r. Rada przyjęła wspólne działanie 
2009/405/WPZiB ( 2 ) zmieniające wspólne działanie 
2008/112/WPZiB. To wspólne działanie ma obowią
zywać do dnia 30 listopada 2009 r. 

(3) W piśmie z dnia 9 października 2009 r. Gwinea Bissau 
zwróciła się do Unii Europejskiej o przedłużenie misji 
o sześć miesięcy do dnia 31 maja 2010 r. 

(4) Należy odpowiednio zmienić wspólne działanie 
2008/112/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: 

Artykuł 1 

We wspólnym działaniu 2008/112/WPZiB wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niniejszym Unia Europejska (UE) ustanawia misję UE 
wspierającą reformę sektora bezpieczeństwa w Republice 
Gwinei Bissau (dalej zwaną „UE RSB GWINEA BISSAU” lub 
„misją”), która podzielona jest na fazę przygotowawczą, 

rozpoczynającą się dnia 26 lutego 2008 r., oraz fazę reali
zacji, rozpoczynającą się nie później niż dnia 1 maja 2008 r. 
Misja będzie trwać do 24 miesięcy od oświadczenia 
o początkowej zdolności operacyjnej.”; 

2) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na 
pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 
26 lutego 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r. wynosi 
5 650 000 EUR 

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z misją w okresie od dnia 
1 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r. wynosi 
1 530 000 EUR”; 

3) art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do 31 maja 
2010 r.”. 

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 17 listopada 2009 r. 

W imieniu Rady 

C. BILDT 
Przewodniczący

PL L 303/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.11.2009 

( 1 ) Dz.U. L 40 z 14.2.2008, s. 11. 
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