
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2010/118/WPZiB 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie ( 1 ) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, 

uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 10 czerwca 1999 r. Rada Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1244. 

(2) W dniu 15 września 2006 r. Rada przyjęła wspólne 
działanie 2006/623/WPZiB ( 2 ) w sprawie utworzenia 
zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do 
ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji 
cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego 
Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygoto
wawczy MMC/SPUE). 

(3) W dniach 13–14 grudnia 2007 r. Rada Europejska 
podkreśliła, że Unia Europejska (UE) jest gotowa 
odgrywać wiodącą rolę we wzmacnianiu stabilności 
w regionie i w realizacji porozumienia określającego 
przyszły status Kosowa. Stwierdziła, że Unia jest gotowa 
do wspierania Kosowa na drodze ku trwałej stabilności, 
w tym poprzez misję w ramach Europejskiej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) oraz wkład 
w międzynarodowe biuro cywilne będące elementem 
obecności międzynarodowej. 

(4) W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 
2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej 
w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX 
KOSOWO ( 3 ) oraz wspólne działanie 2008/123/WPZiB ( 4 ) 
w sprawie mianowania Pietera FEITHA Specjalnym Przed
stawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie do dnia 
28 lutego 2009 r. 

(5) W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat SPUE do 
dnia 28 lutego 2010 r. ( 5 ). 

(6) Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 
2010 r. Mandat SPUE może jednak zostać rozwiązany 
wcześniej, jeśli Rada podejmie taką decyzję zgodnie 
z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) 
w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. 

(7) Proces stabilizacji i stowarzyszenia stanowi strategiczne 
ramy polityki Unii wobec regionu Bałkanów Zachodnich, 
a jego instrumenty – w tym partnerstwo europejskie, 
dialog polityczny i techniczny w ramach mechanizmu 
śledzenia procesu stabilizacji i stowarzyszenia 
oraz powiązane programy pomocowe Unii – mają zasto
sowanie do Kosowa. 

(8) Wykonywanie mandatu SPUE powinno być koordyno
wane z Komisją, aby zapewnić spójność z pozostałymi 
właściwymi działaniami objętymi kompetencją Unii. 

(9) Rada przewiduje, że uprawnienia i upoważnienia SPUE 
oraz międzynarodowego przedstawiciela cywilnego 
zostaną nadane tej samej osobie. 

(10) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która 
może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym 
w art. 21 Traktatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej 

Mandat Pietera FEITHA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii 
Europejskiej (SPUE) w Kosowie zostaje niniejszym przedłużony 
do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może zostać rozwią
zany wcześniej, jeśli Rada podejmie taką decyzję zgodnie 
z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustana
wiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.
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( 1 ) Na mocy rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

( 2 ) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, s. 29. 
( 3 ) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92. 
( 4 ) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 88. 

( 5 ) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 69. zmienione decyzją 2009/605/WZBiP 
(Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 20).



Artykuł 2 

Cele polityki 

Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii wobec Kosowa. 
Obejmują one odgrywanie wiodącej roli we wzmacnianiu stabil
ności w regionie i we wprowadzaniu w życie porozumienia 
określającego przyszły status Kosowa; działania te mają sprawić, 
że Kosowo stanie się stabilne, samodzielne, pokojowe, demo
kratyczne i wieloetniczne, że będzie się przyczyniało do regio
nalnej współpracy i stabilizacji na podstawie stosunków dobro
sąsiedzkich i angażowało na rzecz praworządności oraz 
ochrony mniejszości i dziedzictwa kulturowego i religijnego. 

Artykuł 3 

Mandat 

Aby możliwa była realizacja celów polityki, mandat SPUE obej
muje: 

a) doradztwo w imieniu Unii i pomoc w procesie politycznym; 

b) wspieranie ogólnej koordynacji politycznej Unii w Kosowie; 

c) udzielanie szefowi misji Unii Europejskiej w zakresie prawo
rządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) porad i informacji 
dotyczących miejscowej sytuacji politycznej, także na temat 
politycznych aspektów kwestii związanych z jego obowiąz
kami; 

d) zapewnianie konsekwencji i spójności działania Unii wobec 
społeczeństwa. Rzecznik SPUE jest głównym punktem 
kontaktowym z ramienia Unii, udzielającym mediom 
w Kosowie informacji na temat kwestii związanych ze 
wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa/wspólną 
polityką bezpieczeństwa i obrony (WPZiB/WPBiO). Wszystkie 
działania związane z mediami i informacją publiczną będą 
odbywać się w ścisłej i ciągłej współpracy z rzecznikiem 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa (WP) lub biurem prasowym Sekre
tariatu Rady; 

e) przyczynianie się do zwiększenia i umocnienia poszano
wania praw człowieka i podstawowych wolności 
w Kosowie – także w odniesieniu do kobiet i dzieci – 
zgodnie z polityką UE dotyczącą praw człowieka 
i wytycznymi UE dotyczącymi praw człowieka. 

Artykuł 4 

Wykonywanie mandatu 

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu 
i działa pod zwierzchnością WP. 

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje 
uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym 
punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje dzia 
łania wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod 
względem strategicznym i politycznym, bez uszczerbku dla 
uprawnień WP. 

Artykuł 5 

Finansowanie 

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 
1 marca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wynosi 
1 660 000 EUR. 

2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1 
kwalifikują się do finansowania od dnia 1 marca 2010 r. 
Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami 
i procedurami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii. Obywatele państw regionu Bałkanów Zachod
nich i uczestniczących państw trzecich są dopuszczani do 
udziału w przetargach. 

3. Zarządzanie wydatkami jest przedmiotem umowy między 
SPUE a Komisją. SPUE odpowiada przed Komisją za wszelkie 
wydatki. 

Artykuł 6 

Powołanie i skład zespołu 

1. Do pomocy SPUE w wykonywaniu mandatu i do wspo
magania spójności, widoczności i skuteczności działań Unii 
w Kosowie przydziela się specjalny personel Unii. 
W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostępnych 
środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie swojego 
zespołu. Zespół powinien posiadać wiedzę fachową na temat 
konkretnych kwestii politycznych wiążących się z mandatem. 
SPUE bezzwłocznie powiadamia Radę i Komisję o składzie 
swojego zespołu. 

2. Państwa członkowskie i instytucje Unii mogą zapropo
nować oddelegowanie personelu do pracy ze SPUE. Wynagro
dzenie personelu oddelegowanego przez państwo członkowskie 
lub instytucję Unii do współpracy ze SPUE jest pokrywane 
odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną insty
tucję Unii. Eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie 
do Sekretariatu Generalnego Rady mogą być również zatrud
nieni przy SPUE. Zatrudniany personel międzynarodowy posiada 
obywatelstwo państwa członkowskiego. 

3. Cały oddelegowany personel nadal podlega administra
cyjnie wysyłającemu państwu członkowskiemu lub wysyłającej 
instytucji Unii; wypełnia on obowiązki związane z mandatem 
SPUE i działa na rzecz tego mandatu. 

Artykuł 7 

Przywileje i immunitety SPUE i jego personelu 

Przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wyko
nania i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu ustala 
się we właściwy sposób ze stroną przyjmującą lub stronami 
przyjmującymi. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają 
wszelkie niezbędne w tym celu wsparcie.
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Artykuł 8 

Bezpieczeństwo informacji niejawnych 

1. SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad 
i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją 
Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przy
jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa ( 1 ), 
w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE. 

2. WP jest upoważniony do udostępniania NATO/KFOR infor
macji i dokumentów niejawnych UE, powstałych do celów tego 
działania, objętych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDEN
TIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeń
stwa. 

3. WP jest upoważniony do udostępniania Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacji Bezpieczeń
stwa i Współpracy w Europie (OBWE) – zgodnie z potrzebami 
operacyjnymi SPUE – informacji i dokumentów niejawnych UE 
powstałych do celów niniejszego działania, objętych klauzulą 
tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami 
Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się 
uzgodnień lokalnych. 

4. WP jest upoważniony do udostępniania stronom trzecim 
powiązanym z niniejszą decyzją UE dokumentów jawnych UE 
dotyczących treści obrad Rady dotyczących tego działania, które 
są objęte tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regu
laminu wewnętrznego Rady ( 2 ). 

Artykuł 9 

Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne 

1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny 
Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor
macji. 

2. Delegatura Unii lub – w stosownych przypadkach – 
państwa członkowskie zapewniają wsparcie logistyczne 
w regionie. 

Artykuł 10 

Bezpieczeństwo 

Zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu 
rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań opera
cyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE podejmuje wszelkie 
środki możliwe do zrealizowania w uzasadnionych granicach, 
zgodne z jego mandatem oraz odpowiadające stanowi bezpie
czeństwa na obszarze geograficznym, za który jest on odpowie
dzialny, służące zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi 
bezpośrednio mu podlegającemu, w szczególności: 

a) sporządza plan bezpieczeństwa danej misji oparty na 
wytycznych Sekretariatu Generalnego Rady obejmujący 
fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa 
danej misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się 
personelu do obszaru misji i w jego obrębie, jak również 
zarządzanie zdarzeniami związanymi z naruszaniem bezpie
czeństwa, w tym plan awaryjny i plan ewakuacji misji; 

b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmiesz
czonych poza terytorium Unii ubezpieczeniem od wysokiego 
ryzyka odpowiednio do warunków panujących na obszarze 
misji; 

c) zapewnia, aby wszyscy członkowie zespołu rozmieszczeni 
poza terytorium Unii, w tym kontraktowy personel miej
scowy, odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub 
niezwłocznie po nim odpowiednie szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa, w oparciu o wskaźniki ryzyka określone 
przez Sekretariat Generalny Rady dla obszaru prowadzenia 
misji; 

d) zapewnia wdrażanie wszelkich uzgodnionych zaleceń wyda
nych po regularnych ocenach bezpieczeństwa oraz – 
w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań 
z wykonania mandatu – dostarcza WP, Radzie i Komisji 
pisemne sprawozdania o wdrażaniu tych zaleceń 
i o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. 

Artykuł 11 

Sprawozdawczość 

SPUE regularnie składa WP oraz KPiB sprawozdania ustne 
i pisemne. W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania 
grupom roboczym Rady. Regularne sprawozdania pisemne są 
udostępniane w sieci COREU. Na zalecenie WP lub KPiB SPUE 
może składać sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicznych. 

Artykuł 12 

Koordynacja 

1. SPUE propaguje ogólną koordynację polityczną Unii. 
Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania w terenie 
wszystkich instrumentów Unii, tak aby możliwe było osiąganie 
celów politycznych Unii. SPUE koordynuje swoje działania 
z działaniami Komisji, jak również – w stosownych przypad
kach – z działaniami innych SPUE działających w regionie. SPUE 
regularnie przekazuje informacje misjom państw członkowskich 
i delegaturom Unii. 

2. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z szefami 
delegatur Unii w regionie i z szefami misji państw członkow
skich. Dokładają oni wszelkich starań, aby wspierać SPUE 
w wykonywaniu jego mandatu. SPUE udziela szefowi EULEX 
KOSOWO porad i informacji dotyczących miejscowej sytuacji 
politycznej, także na temat politycznych aspektów kwestii zwią
zanych z jego obowiązkami. SPUE i cywilny dowódca operacji 
będą stosownie do potrzeb konsultować się ze sobą. 

3. SPUE nawiązuje także kontakty z właściwymi organami 
lokalnymi oraz innymi podmiotami regionalnymi 
i międzynarodowymi obecnymi w terenie. 

4. SPUE wraz z innymi podmiotami Unii obecnymi w terenie 
doskonali rozpowszechnianie i przekazywanie sobie wzajemnie 
informacji przez podmioty Unii obecne w terenie, tak by 
osiągnąć wysoki stopień zbieżności wiedzy na temat sytuacji 
i jej oceny.
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( 1 ) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1. 
( 2 ) Decyzja 2009/937/UE w sprawie przyjęcia Regulaminu wewnetrz

nego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).



Artykuł 13 

Przegląd 

Wykonanie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami 
Unii w regionie są przedmiotem regularnych przeglądów. Na 
zakończenie mandatu SPUE przedstawia WP, Radzie i Komisji 
sprawozdanie z wykonania mandatu. 

Artykuł 14 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. 

Stosuje się ją od dnia 1 marca 2010 r. 

Artykuł 15 

Publikacja 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r. 

W imieniu Rady 

A. PÉREZ RUBALCABA 
Przewodniczący
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