
DECYZJA RADY 2010/747/WPZiB 

z dnia 2 grudnia 2010 r. 

zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB i decyzję Rady 2009/955/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 w dniu 1 stycznia 2006 r. Wspólne dzia 
łanie 2005/797/WPZiB zostało przedłużone na mocy 
wspólnego działania 2008/958/WPZiB ( 2 ) do dnia 
31 grudnia 2010 r. 

(2) W decyzji Rady 2009/955/WPZiB ( 3 ) przewidziano 
finansową kwotę odniesienia na pokrycie wydatków 
związanych z EUPOL COPPS w okresie od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. Tę finansową 
kwotę odniesienia należy zwiększyć, tak aby pokryła 
potrzeby operacyjne misji. 

(3) Wspólne działanie 2005/797/WPZiB i decyzja 
2009/955/WPZiB powinny zostać odpowiednio zmie
nione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 14 wspólnego działania 2005/797/WPZiB otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 14 

Uzgodnienia finansowe 

1. Finansowa kwota odniesienia na pokrycie wydatków 
związanych z EUPOL COPPS w okresie od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi 6 870 000 EUR. 

2. Wydatkami pokrywanymi z kwoty, o której mowa 
w ust. 1, zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami 
mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europej
skiej. Zezwala się na udział w przetargach podmiotom 
z państw trzecich uczestniczących w finansowaniu misji, ze 
stron przyjmujących oraz, jeżeli jest to konieczne z punktu 
widzenia potrzeb operacyjnych misji, z państw sąsiadujących. 

3. Szef misji/Komendant Policji w pełni podlega Komisji 
i jest przez nią nadzorowany w odniesieniu do działań podej
mowanych w ramach zawartej z nim umowy. 

4. Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi opera
cyjne EUPOL COPPS, w tym wymóg kompatybilności sprzętu 
i interoperacyjności zespołów misji. 

5. Do pokrycia kwalifikują się wydatki poniesione od dnia 
wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.”. 

Artykuł 2 

Artykuł 2 decyzji 2009/955/WPZiB zostaje skreślony. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

M. WATHELET 
Przewodniczący
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