
DECYZJA RADY 2010/197/WPZiB 

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do 
szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 
2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na 
celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeń
stwa ( 1 ), a w szczególności jej art. 4, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W przyjętej w dniu 26 maja 2009 r. rezolucji 1872 
(2009) w sprawie sytuacji w Somalii Rada Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 
podkreśliła znaczenie odtworzenia, szkolenia, wyposa 
żenia i utrzymania somalijskich sił bezpieczeństwa, 
a także wezwała państwa członkowskie oraz organizacje 
regionalne i międzynarodowe, by zapewniły wsparcie 
techniczne służące szkoleniu i wyposażeniu somalijskich 
sił bezpieczeństwa. W przyjętej w dniu 30 listopada 
2009 r. rezolucji 1897 (2009) RB ONZ przywołała 
swoje poprzednie rezolucje i potwierdziła, że respektuje 
suwerenność, integralność terytorialną, niezależność poli
tyczną i jedność Somalii. 

(2) W piśmie z dnia 5 stycznia 2010 r. minister obrony 
Ugandy z zadowoleniem przyjął planowaną misję Unii 
wspierającą somalijski sektor bezpieczeństwa oraz 
zwrócił się do Unii, by uczestniczyła w szkoleniu soma
lijskich sił bezpieczeństwa w Ugandzie przez co najmniej 
rok. 

(3) Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, 
który jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie 
uczestniczy w opracowywaniu ani we wprowadzaniu 
w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na 
kwestie obronne. Dania nie uczestniczy zatem 
w finansowaniu niniejszej misji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się plan misji dotyczący misji wojskowej Unii Euro
pejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalij
skich sił bezpieczeństwa, zwanej dalej „EUTM Somalia”. 

Artykuł 2 

EUTM Somalia rozpoczyna się dnia 7 kwietnia 2010 r. 

Artykuł 3 

Upoważnia się dowódcę misji EUTM Somalia, ze skutkiem 
natychmiastowym, do wydania rozkazu aktywującego (ACTORD) 
w celu rozmieszczenia sił oraz rozpoczęcia realizacji misji. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2010 r. 

W imieniu Rady 

M. Á. MORATINOS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16.


