
TŁUMACZENIE 

UMOWA RAMOWA 

między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie udziału Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię 

Europejską 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI („STANY ZJEDNOCZONE”) 

oraz 

UNIA EUROPEJSKA („UE” LUB „UNIA EUROPEJSKA”), 

dalej zwane razem „Stronami”, 

Mając na uwadze, co następuje: 

Unia Europejska może postanowić o podjęciu działań w dziedzinie zarządzania kryzysowego. 

Od dwudziestu lat rządy i organizacje wielostronne nasilają działania mające zmniejszyć ilość konfliktów na świecie. 

Wspólnym dążeniem Stanów Zjednoczonych i UE jest wspieranie pokojowego pojednania i ułatwienie odbudowy 
i stabilizacji poprzez podział obciążeń podczas operacji zarządzania kryzysowego; uważają one, że takie operacje prowa
dzone przez UE mogą być bardziej skuteczne, jeśli wspierać je będą eksperci ze Stanów Zjednoczonych. 

Stany Zjednoczone i UE pragną określić ogólne warunki udziału Stanów Zjednoczonych w operacjach zarządzania 
kryzysowego prowadzonych przez UE, zapisując je w umowie ustanawiającej ogólne ramy takiego ewentualnego przy
szłego udziału zamiast określać je oddzielnie dla każdej operacji, 

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Decyzje odnoszące się do udziału 

1. Po podjęciu przez Unię Europejską decyzji o zaproszeniu 
Stanów Zjednoczonych do udziału w prowadzonej przez UE 
operacji zarządzania kryzysowego oraz po podjęciu przez 
Stany Zjednoczone decyzji o udziale, Stany Zjednoczone prze
kazują Unii Europejskiej informacje o swoim proponowanym 
wkładzie w tę operację. Podjęcie przez Stany Zjednoczone 
decyzji o udziale w prowadzonej przez UE operacji zarządzania 
kryzysowego oznacza zgodę tego państwa na przestrzeganie 
przepisów decyzji Rady, na mocy której UE postanowiła prze
prowadzić tę operację (zwanej dalej „decyzją Rady”). 

2. Unia Europejska i Stany Zjednoczone podejmują konsul
tacje dotyczące proponowanego wkładu Stanów Zjednoczonych 
w operację, w tym ich ewentualnego wkładu w jej budżet 
operacyjny, a jeśli uzgodnią, że udział dojdzie do skutku, jest 
on realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
oraz wszelkimi związanymi z nią ustaleniami wykonawczymi 
dokonanymi przez Strony. 

3. Wkład Stanów Zjednoczonych w prowadzone przez UE 
operacje zarządzania kryzysowego nie narusza autonomii podej
mowania decyzji przez Unię Europejską ani nie przesądza 
o indywidualnym charakterze decyzji Stanów Zjednoczonych 
dotyczących udziału w prowadzonych przez UE operacjach 
zarządzania kryzysowego. 

4. Unia Europejska informuje Stany Zjednoczone o zamiarze 
wprowadzenia zmian do decyzji Rady, o której mowa w ust. 1, 

lub o zamiarze przyjęcia związanych z nią środków wykonaw
czych lub wprowadzenia do nich zmian. 

5. Stany Zjednoczone mogą w dowolnym momencie, 
z inicjatywy własnej lub na wniosek UE oraz po przeprowa
dzeniu konsultacji Stron, wycofać się – całkowicie lub 
częściowo – z udziału w prowadzonej przez UE operacji zarzą
dzania kryzysowego. 

Artykuł 2 

Zakres stosowania 

1. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, niniejsza 
Umowa ma zastosowanie wyłącznie do prowadzonych przez 
UE operacji zarządzania kryzysowego, w które Stany Zjedno
czone wnoszą wkład po dacie podpisania niniejszej Umowy, 
i nie narusza postanowień żadnych istniejących umów regulu
jących udział Stanów Zjednoczonych w prowadzonych przez 
UE operacjach zarządzania kryzysowego. 

2. Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie personelu cywilnego 
oraz cywilnych jednostek i środków majątkowych stanowiących 
wkład wnoszony przez Stany Zjednoczone na rzecz prowadzo
nych przez UE operacji zarządzania kryzysowego (dalej 
zwanych „kontyngentem USA”). 

Artykuł 3 

Status personelu i jednostek 

1. Status kontyngentu USA biorącego udział w prowadzonej 
przez UE operacji zarządzania kryzysowego, a w szczególności 
jego przywileje i immunitety, jest regulowany umową w sprawie 
statusu misji („umowa o statusie”) zawartą między UE
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a państwem, w którym operacja jest prowadzona, pod warun
kiem że: a) Stany Zjednoczone mają możliwość przeanalizo
wania umowy o statusie przed podjęciem decyzji o udziale 
w operacji; oraz b) jeśli nie podpisano umowy o statusie do 
czasu, gdy konieczna jest jej analiza, Strony podejmują 
wzajemne konsultacje i przed rozmieszczeniem kontyngentu 
USA dokonują innych odpowiednich ustaleń dotyczących jego 
statusu, bez uszczerbku dla pełnej odpowiedzialności UE za 
dokonanie z państwem będącym gospodarzem ustaleń 
w sprawie statusu personelu i jednostek UE. 

2. Status kontyngentu USA przydzielonego do dowództwa 
lub grup dowodzenia usytuowanych poza państwem 
(państwami), w którym (których) prowadzona jest operacja, 
jest regulowany, odpowiednio, na podstawie ustaleń między 
dowództwem i grupami dowodzenia lub tym państwem (tymi 
państwami) a Stanami Zjednoczonymi. 

3. W zakresie, na jaki pozwalają przepisy ustawowe 
i wykonawcze Stanów Zjednoczonych, mają one prawo spra
wować jurysdykcję nad swoim personelem przydzielonym do 
udziału w operacji, w kraju w którym prowadzona jest operacja. 

4. Stany Zjednoczone ponoszą odpowiedzialność z tytułu 
roszczeń związanych z ich udziałem w prowadzonej przez 
UE operacji zarządzania kryzysowego, dotyczących któregokol
wiek członka personelu USA lub zgłoszonych przez którego
kolwiek członka personelu USA, zgodnie z prawem USA. Posta
nowienie to nie znosi immunitetu jurysdykcyjnego przysługują
cego Stanom Zjednoczonym. Żadne z postanowień niniejszej 
Umowy nie ma na celu przyznania jakiemukolwiek sądowi 
jurysdykcji, której nie posiadał do tej pory, ani stworzenia 
możliwości wyegzekwowania w takim sądzie jakiegokolwiek 
prawa wobec Stanów Zjednoczonych. 

5. Strony zgadzają się odstąpić od wszelkich wzajemnych 
roszczeń (poza roszczeniami wynikającymi z Umowy) 
z tytułu uszkodzeń, utraty lub zniszczenia składników majątko
wych będących własnością którejkolwiek ze Stron lub użytko
wanych przez którąkolwiek z nich, lub z tytułu uszkodzeń ciała 
lub śmierci członków personelu którejkolwiek ze Stron, jeśli 
zdarzenia te wynikły z wykonywania ich obowiązków służbo
wych związanych z działaniami objętymi niniejszą Umową, 
z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego 
uchybienia. 

6. Stany Zjednoczone zobowiązują się do złożenia oświad
czenia dotyczącego odstąpienia, na zasadzie wzajemności, od 
roszczeń wobec każdego państwa członkowskiego UE biorą
cego udział w prowadzonej przez UE operacji zarządzania 
kryzysowego, w której biorą udział Stany Zjednoczone, oraz 
do uczynienia tego przy podpisywaniu niniejszej Umowy. 

7. UE zobowiązuje się zapewnić, by państwa członkowskie 
UE złożyły oświadczenie dotyczące odstąpienia od roszczeń 

w przypadku ewentualnego przyszłego udziału Stanów Zjedno
czonych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzy
sowego oraz by uczyniły to przy podpisywaniu niniejszej 
Umowy. 

Artykuł 4 

Informacje niejawne 

W kontekście operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych 
przez UE zastosowanie ma Umowa między rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie bezpie
czeństwa informacji niejawnych, sporządzona w Waszyngtonie 
dnia 30 kwietnia 2007 r. 

Artykuł 5 

Udział w operacji 

1. Stany Zjednoczone starają się zapewnić, w drodze 
wydania szczegółowych instrukcji, aby personel udostępniony 
przez Stany Zjednoczone w ramach wkładu w prowadzone 
przez UE operacje zarządzania kryzysowego („przydzielony 
personel ”) wykonywał swoją misję zgodnie z decyzją Rady, 
o której mowa w art. 1, planem operacji i odnośnymi środkami 
wykonawczymi, w pełni wspierając ich cele. 

2. Stany Zjednoczone podejmują w odpowiednim czasie 
konsultacje z UE co do wszelkich zmian ich wkładu 
w prowadzoną przez UE operację zarządzania kryzysowego, 
wniesionego na mocy niniejszej Umowy. 

3. Przydzielony personel otrzymuje odpowiednią dokumen
tację medyczną oraz jej kopię do celów przedłożenia na 
wniosek właściwych organów UE. 

Artykuł 6 

Struktura dowodzenia 

1. W okresie rozmieszczenia przydzielonego personelu 
i jednostek dowódca UE lub szef misji sprawuje nad nimi 
kontrolę i kieruje ich działaniami. 

2. Przydzielony personel i jednostki znajdują się pod 
ogólnym zwierzchnictwem Stanów Zjednoczonych. 

3. Stany Zjednoczone starają się zapewnić, w drodze 
wydania szczegółowych instrukcji, by przydzielony personel 
wykonywał swoje obowiązki i zachowywał się w sposób 
w pełni zgodny z celami operacji oraz instrukcjami 
i wskazówkami dowódcy UE lub szefa misji. 

4. Stany Zjednoczone mają takie same prawa i obowiązki 
w zakresie bieżącego zarządzania prowadzoną przez UE 
operacją zarządzania kryzysowego, jak biorące w niej udział 
państwa członkowskie Unii Europejskiej.
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5. Dowódca UE lub szef misji jest odpowiedzialny za ogólną 
kontrolę dyscyplinarną nad przydzielonym personelem. W razie 
konieczności postępowanie dyscyplinarne jest podejmowane 
przez Stany Zjednoczone. 

6. Stany Zjednoczone wyznaczają punkt kontaktowy 
kontyngentu narodowego w celu reprezentowania swojego 
kontyngentu narodowego podczas odnośnej operacji zarzą
dzania kryzysowego prowadzonej przez UE. Punkt kontaktowy 
kontyngentu narodowego podlega szefowi misji w sprawach 
krajowych i jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyn
gentu. 

7. Decyzja o zakończeniu operacji jest podejmowana przez 
Unię Europejską po konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, pod 
warunkiem że w dniu rozważania takiej decyzji Stany Zjedno
czone nadal wnoszą wkład w operację zarządzania kryzysowego 
prowadzoną przez UE. 

Artykuł 7 

Aspekty finansowe 

1. Stany Zjednoczone ponoszą wszelkie koszty związane ze 
swoim udziałem w operacji zarządzania kryzysowego prowa
dzonej przez UE, chyba że podlegają one wspólnemu finanso
waniu, zgodnie z zapisami budżetu operacyjnego misji. 

2. Unia Europejska zwalnia Stany Zjednoczone z wkładów 
finansowych w budżet operacyjny prowadzonej przez UE 
operacji zarządzania kryzysowego, jeżeli uzna, że wkład Stanów 
Zjednoczonych jest znaczny. Stany Zjednoczone są informo
wane o decyzji UE w sprawie wkładów finansowych w budżet 
operacyjny podczas konsultacji, o których mowa w art. 1 ust. 2. 

3. Udział Stanów Zjednoczonych w prowadzonych przez UE 
operacjach zarządzania kryzysowego na mocy niniejszej 
Umowy jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich 
środków finansowych. 

Artykuł 8 

Ustalenia do celów wykonania Umowy 

Wszelkie niezbędne ustalenia techniczne, finansowe 
i administracyjne służące wykonaniu niniejszej Umowy podpi
sywane są przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych i Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 9 

Rozstrzyganie sporów 

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy 
rozstrzygane są poprzez kontakty dyplomatyczne między Stro
nami. 

Artykuł 10 

Wejście w życie i wygaśnięcie 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia 
pierwszego miesiąca następującego po wzajemnym powiado
mieniu się przez Strony o zakończeniu niezbędnych do tego 
celu procedur wewnętrznych. 

2. Niniejszą Umowę stosuje się tymczasowo od dnia podpi
sania. 

3. Strony dokonują regularnych przeglądów niniejszej 
Umowy. 

4. Niniejsza Umowa może być zmieniana za pisemną zgodą 
obu Stron. 

5. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę 
w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony 
z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Sporządzono w Waszyngtonie w dwóch egzemplarzach w języku angielskim dnia siedemnastego maja dwa 
tysiące jedenastego roku. 

W imieniu Unii Europejskiej 
C. ASHTON 

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki 
H. CLINTON
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TEKST DEKLARACJI 

Tekst dla państw członkowskich UE: 

„Państwa członkowskie UE stosujące decyzję Rady UE w sprawie prowadzonej przez UE operacji 
zarządzania kryzysowego, w której biorą udział Stany Zjednoczone, zamierzają – w stopniu, 
w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne – odstąpić w zakresie, w jakim jest to możliwe, 
od roszczeń w stosunku do Stanów Zjednoczonych powstałych na skutek uszkodzeń ciała lub śmierci 
członka ich personelu, uszkodzenia lub straty jakichkolwiek własnych składników majątkowych używa
nych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, jeżeli takie uszkodzenia ciała, śmierć, 
uszkodzenie lub strata: 

— zostały spowodowane przez personel ze Stanów Zjednoczonych podczas wykonywania jego 
obowiązków w związku z prowadzoną przez UE operacją zarządzania kryzysowego, z wyjątkiem 
przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego uchybienia, lub 

— wynikły z użycia składników majątku posiadanych przez Stany Zjednoczone, pod warunkiem że 
zostały one użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub 
umyślnego uchybienia personelu prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego pocho
dzącego ze Stanów Zjednoczonych i używającego tych środków.”. 

Tekst dla Stanów Zjednoczonych: 

„Stany Zjednoczone, kiedy biorą udział w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, 
zamierzają – w stopniu, w jakim zezwala na to krajowy system prawny tego państwa – odstąpić 
w zakresie, w jakim jest to możliwe, od roszczeń w stosunku do któregokolwiek z pozostałych państw 
uczestniczących w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego powstałych na skutek 
uszkodzeń ciała lub śmierci członka ich personelu, uszkodzenia lub straty jakichkolwiek własnych 
składników majątku używanych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, jeżeli 
takie uszkodzenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub strata: 

— zostały spowodowane przez personel prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego 
podczas wykonywania jego obowiązków związanych z operacją, z wyjątkiem przypadku rażącego 
niedbalstwa lub umyślnego uchybienia, lub 

— wynikły z użycia jakichkolwiek składników majątku posiadanych przez państwa uczestniczące 
w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, pod warunkiem że zostały one 
użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego 
uchybienia personelu prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, używającego tych 
środków.”.
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