
DECYZJA RADY 2009/955/WPZiB 

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na 
Terytoriach Palestyńskich 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 28 i art. 43 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne 
działanie 2005/797/WPZiB w sprawie misji policyjnej 
Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich ( 1 ) (EUPOL 
COPPS) na okres trzech lat. Faza operacyjna EUPOL 
COPPS rozpoczęła się 1 stycznia 2006 r. Wspólne dzia 
łanie 2005/797/WPZiB przedłużono wspólnym działa
niem 2008/958/WPZiB ( 2 ) do dnia 31 grudnia 2010 r. 

(2) Należy ustalić finansową kwotę odniesienia na pokrycie 
wydatków związanych z EUPOL COPPS w okresie od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. 

(3) Należy określić warunki, na których EUPOL COPPS może 
zatrudniać personel na podstawie umów. 

(4) W skład EUPOL COPPS powinna wejść komórka ds. 
projektów, której zadaniem byłoby przygotowywanie 
i realizacja projektów. 

(5) Wspólne działanie 2005/797/WPZiB powinno zostać 
odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

We wspólnym działaniu 2005/797/WPZiB wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się następujący punkt: 

„d) EUPOL COPPS posiada komórkę ds. projektów, której 
zadaniem jest przygotowywanie i realizacja projektów. 
Misja, w stosownych przypadkach, koordynuje, ułatwia 
i udziela porad na temat projektów realizowanych przez 
państwa członkowskie i państwa trzecie w ramach ich 

obowiązków w obszarach związanych z misją i aby 
wspierać jej cele.”; 

2) w art. 8: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Misja EUPOL COPPS w razie potrzeby zatrudnia na 
podstawie umów obywateli państw członkowskich, jeżeli 
wymaganych funkcji nie sprawuje personel oddelegowany 
przez państwa członkowskie.”; 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Misja EUPOL COPPS zatrudnia w razie potrzeby 
personel miejscowy.”, 

oraz odpowiednio dostosowuje się numerację pozostałych 
ustępów. 

Artykuł 2 

Kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków zwią
zanych z EUPOL COPPS w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2010 r. wynosi 6 650 000 EUR. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

E. ERLANDSSON 
Przewodniczący

PL L 330/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2009 

( 1 ) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, s. 65. 
( 2 ) Dz.U. L 338 z 17.12.2008, s. 75.


