
DECYZJA RADY 2010/448/WPZiB 

z dnia 11 sierpnia 2010 r. 

w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice 
Mołdowy 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2007/107/WPZiB ( 1 ) w sprawie mianowania 
Kálmána MIZSEIA Specjalnym Przedstawicielem Unii 
Europejskiej (zwanym dalej „SPUE”) w Republice 
Mołdowy. 

(2) W dniu 22 lutego 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/108/WPZiB ( 2 ) w sprawie przedłużenia mandatu 
SPUE do dnia 31 sierpnia 2010 r. 

(3) Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 28 lutego 
2011 r. lub do czasu, gdy Rada uzna – na wniosek 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „WP”) – że 
w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
wyznaczono stosowne zadania, odpowiadające zadaniom 
określonym w decyzji 2010/108/WPZiB i podejmie 
decyzję o zakończeniu mandatu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/108/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej 

Mandat Kálmána MIZSEIA jako SPUE ds. Republiki Mołdowy 
zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2011 r. 

lub do czasu, gdy Rada uzna – na wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa – że w ramach Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wyznaczono stosowne zadania, odpowiada
jące zadaniom określonym w obecnej decyzji, i podejmie 
decyzję o zakończeniu mandatu.”; 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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 
1 025 000 EUR. 

2. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu SPUE 
w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 28 lutego 
2011 r. wynosi 830 000 EUR. 

3. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami 
i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego 
Unii. 

4. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE 
a Komisją. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za 
wszystkie wydatki.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

S. VANACKERE 
Przewodniczący
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