
DECYZJA RADY 2011/312/WPZiB 

z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB 
ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym 

w Rafah (EU BAM Rafah) 

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) Dnia 25 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europej
skiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym 
w Rafah (EU BAM Rafah) ( 1 ). 

(2) Dnia 12 maja 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/274/WPZiB ( 2 ) w sprawie zmiany wspólnego dzia 
łania 2005/889/WPZiB do 24 maja 2011 r. 

(3) Dnia 16 lutego 2011 r. Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa (KPiB) zatwierdził zalecenia w sprawie 
podejścia strategicznego z zakresu szkoleń w ramach 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) 
dla personelu Autonomii Palestyńskiej zarządzającego 
granicą i przejściami granicznymi w Strefie Gazy. 

(4) Misję EU BAM Rafah należy ponownie przedłużyć od 
dnia 25 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na 
podstawie jej obecnego mandatu. 

(5) Konieczne jest też określenie finansowej kwoty odnie
sienia przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych 
z EU BAM Rafah na okres od 25 maja 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

We wspólnym działaniu 2005/889/WPZiB wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 2 akapit drugi dodaje się następującą literę: 

„d) wspiera EUPOL COPPS w jej dodatkowych zadaniach 
w dziedzinie szkolenia personelu Autonomii Palestyń
skiej zarządzającego granicą i przejściami granicznymi 
w Strefie Gazy.”; 

2) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady 
i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji. 
Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania w tym 
celu odpowiednich decyzji zgodnie z art. 38 Traktatu. 
Upoważnienie to obejmuje uprawnienie do mianowania 
szefa misji na wniosek WP oraz do zmian w planie opera
cyjnym (OPLAN). Obejmuje ono także uprawnienie do 
podejmowania dalszych decyzji dotyczących mianowania 
szefa misji. Uprawnienia do podejmowania decyzji 
w odniesieniu do celów i zakończenia misji nadal należą 
do Rady.”; 

3) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na 
pokrycie wydatków związanych z misją na okres od 
25 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi 
1 400 000 EUR.”; 

4) art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze wspólne działanie traci moc dnia 31 grudnia 
2011 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 25 maja 2011 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2011 r. 

W imieniu Rady 

MARTONYI J. 
Przewodniczący
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