
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2010/784/WPZiB 

z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) 

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. 

(2) Misję tę ostatnio przedłużono na mocy decyzji Rady 
2009/955/WPZiB ( 2 ); misja ta zakończy się w dniu 
31 grudnia 2010 r. 

(3) W dniu 19 listopada 2010 r. Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa (KPiB) zalecił przedłużenie misji na 
dodatkowy okres 12 miesięcy – do dnia 31 grudnia 
2011 r. 

(4) Struktura dowodzenia i kontroli misji nie powinna naru
szać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji 
Europejskiej w zakresie wykonania budżetu misji. 

(5) Do celów tej misji należy postawić w stan gotowości 
komórkę monitorującą. 

(6) Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec 
pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagra
nicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Misja 

1. Misja Policyjna Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyń
skich, zwana dalej Biurem Unii Europejskiej ds. Koordynacji 
Wspierania Policji Palestyńskiej (EUPOL COPPS), ustanowiona 
wspólnym działaniem 2005/797/WPZiB jest kontynuowana 
od dnia 1 stycznia 2011 r. 

2. EUPOL COPPS działa zgodnie z mandatem misji okre 
ślonym w art. 2. 

Artykuł 2 

Mandat misji 

Celem EUPOL COPPS jest przyczynianie się do ustanowienia 
trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych 
podlegających zwierzchnictwu palestyńskiemu, zgodnie 
z najwyższymi standardami międzynarodowymi, spójnie 
z programami Unii dotyczącymi rozwoju instytucjonalnego, 
jak również zgodnie z innymi działaniami podejmowanymi na 
szczeblu międzynarodowym w szerszym kontekście sektora 
bezpieczeństwa, w tym zgodnie z reformą wymiaru sprawiedli
wości w sprawach karnych. 

W tym celu EUPOL COPPS: 

a) wspomaga palestyńską policję cywilną (PPC) we wdrażaniu 
programu rozwoju policji, doradzając jej i udzielając silnego 
wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych urzęd
ników na szczeblu okręgowym, centralnym i ministerialnym; 

b) koordynuje pomoc Unii i państw członkowskich oraz – 
w razie potrzeby – pomoc międzynarodową dla PPC, 
a także ułatwia udzielanie takiej pomocy; 

c) doradza w kwestiach dotyczących policji związanych 
z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych; 

d) posiada komórkę ds. projektów, której zadaniem jest przy
gotowywanie i realizacja projektów. Misja w stosownych 
przypadkach koordynuje i usprawnia projekty realizowane 
przez państwa członkowskie i państwa trzecie w ramach 
ich obowiązków oraz udziela porad na ich temat, 
w obszarach związanych z misją i w ramach wspierania jej 
celów. 

Artykuł 3 

Przegląd 

Liczebność personelu oraz zakres działania EUPOL COPPS będą 
mogły w razie konieczności zostać zmienione w ramach 
procesu przeglądu, który przeprowadzany jest co sześć miesięcy 
zgodnie z kryteriami oceny przewidzianymi w koncepcji 
operacji (CONOPS) i planie operacji (OPLAN) z uwzględnieniem 
rozwoju sytuacji na miejscu. 

Artykuł 4 

Struktura 

Na EUPOL COPPS składają się następujące jednostki działające na 
rzecz realizacji jej misji: 

1) szef misji/komendant policji; 

2) Sekcja Doradcza; 

3) Sekcja ds. Koordynacji Programu;
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4) Sekcja Administracyjna; 

5) Sekcja ds. Praworządności. 

Zostają one szczegółowo omówione w ramach CONOPS 
i OPLAN. Rada zatwierdza CONOPS i OPLAN. 

Artykuł 5 

Cywilny dowódca operacji 

1. Cywilnym dowódcą operacji EUPOL COPPS jest dyrektor 
Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC). 

2. Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną 
i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierz
chnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), sprawuje dowództwo 
i kontrolę nad EUPOL COPPS na szczeblu strategicznym. 

3. Cywilny dowódca operacji zapewnia właściwe i skuteczne 
wykonywanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, w tym przez 
wydawanie szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji na 
poziomie strategicznym oraz służenie mu doradztwem 
i wsparciem technicznym. 

4. Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym 
zwierzchnictwem organów krajowych danego państwa wysyła
jącego lub danej wysyłającej instytucji Unii. Organy krajowe 
przekazują cywilnemu dowódcy operacji kontrolę operacyjną 
(OPCON) nad ich personelem, zespołami i jednostkami. 

5. Cywilny dowódca operacji ponosi całkowitą odpowiedzial
ność za zapewnienie należytego wywiązania się ze spoczywają
cego na Unii obowiązku dochowania należytej staranności. 

6. Cywilny dowódca operacji i specjalny przedstawiciel Unii 
Europejskiej (SPUE) konsultują się z sobą stosownie do potrzeb. 

Artykuł 6 

Szef misji 

1. Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za misję oraz spra
wuje nad nią dowództwo i kontrolę w teatrze działań. 

2. Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad perso
nelem, zespołami i jednostkami z państw wnoszących wkład, 
zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez cywilnego dowódcę 
operacji, a także odpowiada za administrację i logistykę, w tym 
za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione misji. 

3. Szef misji wydaje całemu personelowi misji instrukcje 
służące skutecznemu prowadzeniu misji EUPOL COPPS 
w teatrze działań i odpowiada za koordynację bieżącego zarzą
dzania misją zgodnie z instrukcjami cywilnego dowódcy 
operacji wydanymi na poziomie strategicznym. 

4. Szef misji jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu 
misji. W tym celu szef misji podpisuje umowę z Komisją. 

5. Szef misji odpowiada za nadzór dyscyplinarny nad perso
nelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowa
nego personelu są podejmowane przez odnośne organy krajowe 
lub odnośną instytucję Unii. 

6. Szef misji reprezentuje EUPOL COPPS na miejscu prowa
dzenia operacji i dba o to, by działania misji były odpowiednio 
widoczne. 

7. Szef misji, stosownie do potrzeb, koordynuje działania 
z innymi podmiotami z Unii w terenie. Szef misji, nie naru
szając struktury dowodzenia, przyjmuje od SPUE wskazówki 
polityczne dotyczące sytuacji na miejscu. 

Artykuł 7 

Personel EUPOL COPPS 

1. Liczebność i kompetencje personelu EUPOL COPPS odpo
wiadają mandatowi misji określonemu w art. 2 i jej strukturze 
określonej w art. 4. 

2. W skład EUPOL COPPS wchodzi głównie personel oddele
gowany przez państwa członkowskie lub instytucje Unii. Każde 
państwo członkowskie lub instytucja Unii ponosi koszty zwią
zane z oddelegowanym przez siebie personelem, w tym koszty 
podróży na teren misji i z powrotem, wynagrodzenia, opieki 
medycznej, a także dodatków innych niż mające zastosowanie 
diety oraz dodatków za trudne warunki pracy i za ponoszone 
ryzyko. 

3. Misja EUPOL COPPS w razie potrzeby zatrudnia na 
podstawie umów obywateli państw członkowskich, jeżeli 
wymagane funkcje nie są zapewniane przez personel oddelego
wany przez państwa członkowskie. 

4. Misja EUPOL COPPS zatrudnia także w razie potrzeby 
personel miejscowy. 

5. Także państwa trzecie mogą w stosownych przypadkach 
oddelegować personel do misji. Każde wysyłające państwo 
trzecie ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie 
personelem, w tym koszty wynagrodzenia, opieki medycznej, 
dodatków, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka oraz koszty 
podróży na teren misji i z powrotem. 

6. Wszyscy członkowie personelu wykonują swoje 
obowiązki i podejmują działania w interesie misji. Wszyscy 
członkowie personelu przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz 
norm minimalnych ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE 
z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady 
dotyczących bezpieczeństwa ( 1 ). 

Artykuł 8 

Status personelu EUPOL COPPS 

1. W razie konieczności status personelu EUPOL COPPS, 
w tym odpowiednio przywileje, immunitety i inne gwarancje 
niezbędne do realizacji zadań i sprawnego funkcjonowania 
EUPOL COPPS, jest przedmiotem umowy zawieranej zgodnie 
z procedurą określoną w art. 37 Traktatu. 

2. Państwo członkowskie lub instytucja Unii, które oddele
gowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie zwią
zane z oddelegowaniem roszczenia wysunięte przez tego
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członka personelu lub roszczenia odnoszące się do niego. Dane 
państwo członkowskie lub instytucja Unii są odpowiedzialne za 
wnoszenie wszelkich powództw przeciwko oddelegowanemu 
członkowi personelu. 

3. Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki personelu 
międzynarodowego i miejscowego są określone w umowach 
zawartych między szefem misji/komendantem policji 
a członkami personelu. 

Artykuł 9 

Struktura dowodzenia 

1. EUPOL COPPS jako operacja zarządzania kryzysowego ma 
jednolitą strukturę dowodzenia. 

2. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP 
kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne EUPOL COPPS. 

3. Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną 
i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierz
chnictwem WP, jest dowódcą EUPOL COPPS na szczeblu strate
gicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy 
mu doradztwem i wsparciem technicznym. 

4. Cywilny dowódca operacji składa sprawozdania Radzie za 
pośrednictwem WP. 

5. Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę EUPOL COPPS 
w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed cywilnym 
dowódcą operacji. 

Artykuł 10 

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 

1. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP 
kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji. Niniej
szym Rada upoważnia KPiB do podejmowania decyzji służących 
temu celowi zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu. Upoważ
nienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji, na 
wniosek WP, oraz do zmiany CONOPS i OPLAN. Obejmuje ono 
również uprawnienie do podejmowania dalszych decyzji 
w sprawie mianowania szefa misji. Uprawnienia decyzyjne 
w odniesieniu do celów i zakończenia misji zachowuje Rada. 

2. KPiB w regularnie przedstawia Radzie sprawozdania. 

3. KPiB regularnie otrzymuje, stosownie do potrzeb, spra
wozdania od cywilnego dowódcy operacji i od szefa misji na 
tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności. 

Artykuł 11 

Udział państw trzecich 

1. Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej Unii oraz jej 
jednolitych ram instytucjonalnych państwa trzecie mogą zostać 
zaproszone do wniesienia wkładu do EUPOL COPPS, 
z zastrzeżeniem, że ponoszą one w stosownych przypadkach 
koszty oddelegowanego przez siebie personelu, w tym wyna
grodzeń, opieki medycznej, dodatków, ubezpieczenia od wyso
kiego ryzyka, diet dziennych oraz kosztów podróży na teren 
misji i z powrotem, a także wnoszą wkład na pokrycie bieżą
cych wydatków EUPOL COPPS. 

2. Państwa trzecie wnoszące wkład do EUPOL COPPS mają te 
same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarządzania 
operacją jak państwa członkowskie. 

3. Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania 
stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych 
wkładów oraz do ustanowienia Komitetu Uczestników. 

4. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trze
cich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 37 
Traktatu i, w stosownych przypadkach, dodatkowych uzgodnień 
technicznych. W przypadku gdy Unia i państwo trzecie zawarły 
umowę określającą zasady ramowe udziału tego państwa trze
ciego w prowadzonych przez Unię operacjach zarządzania 
kryzysowego, postanowienia umowy mają zastosowanie do 
EUPOL COPPS. 

Artykuł 12 

Bezpieczeństwo 

1. Cywilny dowódca operacji kieruje planowaniem przez 
szefa misji środków bezpieczeństwa na potrzeby EUPOL COPPS 
i zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie zgodnie 
z art. 5 i 10, w koordynacji z Biurem Bezpieczeństwa Rady. 

2. Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo operacji 
i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpie
czeństwa mających zastosowanie do tej operacji zgodnie 
z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmiesz
czonego poza terytorium Unii w ramach zadań operacyjnych na 
mocy postanowień tytułu V Traktatu i aktów uzupełniających 
go. 

3. Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpie
czeństwa misji, który podlega szefowi misji i pozostaje również 
w ścisłym stosunku służbowym z Biurem Bezpieczeństwa Rady. 

4. Przed objęciem swoich funkcji personel EUPOL COPPS 
uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeń
stwa zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również 
w regularnie organizowanych przez funkcjonariusza ds. bezpie
czeństwa misji szkoleniach aktualizujących w teatrze działań. 

Artykuł 13 

Uzgodnienia finansowe 

1. Finansowa kwota odniesienia na pokrycie wydatków zwią
zanych z EUPOL COPPS w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 11 grudnia 2011 r. wynosi 8 250 000 EUR. 

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

3. Zezwala się na udział w przetargach obywateli uczestni
czących państw trzecich i państw sąsiedzkich. Z zastrzeżeniem 
uzyskania zgody Komisji szef misji może dokonywać uzgodnień 
technicznych z państwami członkowskimi, uczestniczącymi 
państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi 
dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUPOL COPPS. 

4. Szef misji/komendant policji w pełni podlega Komisji i jest 
przez nią nadzorowany w odniesieniu do działań podejmowa
nych w ramach zawartej z nim umowy.
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5. Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne 
EUPOL COPPS, w tym wymóg kompatybilności sprzętu 
i interoperacyjności zespołów misji. 

6. Do pokrycia kwalifikują się wydatki poniesione od dnia 
wejścia w życie niniejszej decyzji. 

Artykuł 14 

Udostępnianie informacji niejawnych 

1. WP jest upoważniony do udostępniania państwom 
trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, 
w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami operacyj
nymi misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporzą
dzonych do celów misji, objętych klauzulą do poziomu 
„RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi 
bezpieczeństwa. 

2. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby 
operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia 
władzom lokalnym informacji i dokumentów niejawnych UE 
sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą do poziomu 
„RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi 
bezpieczeństwa. We wszelkich innych przypadkach takie infor
macje i dokumenty są udostępniane władzom lokalnym zgodnie 
z procedurami właściwymi dla poziomu współpracy tych władz 
z Unią. 

3. WP jest upoważniony do udostępniania państwom 
trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, oraz władzom 
lokalnym jawnych dokumentów UE związanych z treścią obrad 
Rady w sprawie misji, objętych tajemnicą służbową zgodnie 
z art. 6 ust. 1 regulaminu Rady ( 1 ). 

Artykuł 15 

Komórka monitorująca 

Komórka monitorująca zostaje postawiona w stan gotowości do 
celów EUPOL COPPS. 

Artykuł 16 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

S. VANACKERE 
Przewodniczący
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