
DECYZJA RADY 2011/170/WPZiB 

z dnia 21 marca 2011 r. 

zmieniająca decyzję Rady 2010/330/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej 
w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ 

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 7 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 
2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii 
Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, 
EUJUST LEX ( 1 ). To wspólne działanie, w późniejszym 
czasie zmienione i przedłużone, wygasło w dniu 
30 czerwca 2009 r. 

(2) W dniu 11 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2009/475/WPZiB ( 2 ) przedłużające misję EUJUST 
LEX o kolejne 12 miesięcy do dnia 30 czerwca 
2010 r. i przewidujące, że w okresie tym EUJUST LEX 
miała rozpocząć pilotażową fazę działań w Iraku. 

(3) W dniu 14 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/330/WPZiB ( 3 ) przedłużającą misję EUJUST LEX 
o kolejne 24 miesiące do dnia 30 czerwca 2012 r. 
i przewidującą, że w tym okresie misja EUJUST 
LEX–IRAQ powinna stopniowo przenosić swoje działania 
i stosowne struktury do Iraku, skupiając się na specjalis
tycznym szkoleniu, a przy tym odpowiednio konty
nuować działania prowadzone poza tym państwem. 

(4) W decyzji Rady 2010/330/WPZiB przewidziano finan
sową kwotę odniesienia na pokrycie wydatków związa
nych z EUJUST LEX–IRAQ w okresie od dnia 1 lipca 
2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Finansowa kwota 

odniesienia powinna wzrosnąć, aby zaspokoić potrzeby 
operacyjne misji, a decyzję Rady 2010/330/WPZiB 
należy w związku z tym odpowiednio zmienić. 

(5) Misja wykonuje swój mandat w sytuacji, która pod 
względem bezpieczeństwa może ulec pogorszeniu 
i narazić na szwank osiągnięcie celów działań zewnętrz
nych Unii określonych w art. 21 Traktatu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 11 ust. 1 decyzji Rady 2010/330/WPZiB otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na 
pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 
1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. wynosi 
22 300 000 EUR.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2011 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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