
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/842/WPZiB 

z dnia 17 listopada 2009 r. 

zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii 
Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 
2007/369/WPZiB ( 1 ) na okres trzech lat. Faza operacyjna 
EUPOL AFGANISTAN rozpoczęła się dnia 15 czerwca 
2007 r. 

(2) Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 
2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 
2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej 
Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) ( 2 ) 
zapewniła kwotę referencyjną, by pokryć wydatki zwią
zane z misją na okres od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 
30 listopada 2009 r. Tę kwotę referencyjną należy zwięk
szyć, aby pokryć wydatki związane z EUPOL AFGANISTAN 
do dnia 30 maja 2010 r. 

(3) W skład EUPOL AFGANISTAN powinna wejść komórka ds. 
projektów, określająca i realizująca projekty, oraz 
powinno się przewidzieć powołanie takiej komórki ds. 
projektów. 

(4) Należy odpowiednio zmienić wspólne działanie 
2007/369/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: 

Artykuł 1 

We wspólnym działaniu 2007/369/WPZiB wprowadza się 
niniejszym następujące zmiany: 

1) art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład EUPOL AFGANISTAN wchodzi komórka ds. 
projektów, określająca i realizująca projekty. EUPOL AFGA
NISTAN w stosownych przypadkach koordynuje, ułatwia 
i zapewnia doradztwo w związku z projektami realizowa
nymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie 
w ramach ich odpowiedzialności, w dziedzinach dotyczących 
misji oraz mających związek ze wspieraniem jej celów.”; 

2) art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z EUPOL AFGANISTAN na okres od 
dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 maja 2010 r. wynosi 
81 400 000 EUR.”. 

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
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 33. 
( 2 ) Dz.U. L 316 z 26.11.2008, s. 21.


