
DECYZJA RADY 2011/537/WPZiB 

z dnia 12 września 2011 r. 

zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/576/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej 
w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru 

sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga) 

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 23 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/576/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Euro
pejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa 
(RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości 
w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR 
Konga) ( 1 ). 

(2) W dniu 28 czerwca 2011 r. Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa (KPiB) zatwierdził zalecenie, aby misję 
EUPOL DR Konga przedłużyć o kolejny rok. 

(3) Misję EUPOL DR Konga należy zatem przedłużyć do 
dnia 30 września 2012 r. 

(4) Należy także ustalić finansową kwotę odniesienia na 
pokrycie wydatków związanych z EUPOL DR Konga 
w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 
30 września 2012 r. 

(5) Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec 
pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów 
działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Trak
tatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/576/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Misja 

Misja policyjna Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora 
bezpieczeństwa (RSB), mająca odniesienie do wymiaru spra

wiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (zwana 
dalej „EUPOL DR Konga” lub „misją”), ustanowiona 
wspólnym działaniem 2007/405/WPZiB, zostaje przedłu 
żona na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 
30 września 2012 r.”; 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Mandat misji 

1. Aby uczynić proces reform kongijskiej policji krajowej 
(PNC) dojrzalszym i bardziej zrównoważonym, EUPOL DR 
Konga pomaga władzom kongijskim w realizacji planu 
działań w zakresie policji, obejmującego priorytety procesu 
reformy policji na okres 2010–2012, wykorzystując 
wytyczne zawarte w ramach strategicznych. Misja wspo
magać będzie także podejmowane na szczeblu lokalnym 
i międzynarodowym starania na rzecz usprawnienia PNC, 
co potrzebne jest także z uwagi na zapewnienie bezpieczeń
stwa przy nadchodzących wyborach. EUPOL DR Konga 
koncentruje się na konkretnych działaniach i projektach, 
które mają ułatwić jego działania na poziomie strategicznym 
procesu reformy, na budowaniu zdolności, a także na 
usprawnieniu współdziałania między PNC a szerszym 
systemem wymiaru sprawiedliwości, aby skuteczniej 
pomagać w zwalczaniu przemocy seksualnej i bezkarności. 
EUPOL DR Konga działa w ścisłej koordynacji i współpracy 
z innymi darczyńcami unijnymi, międzynarodowymi 
i dwustronnymi, w celu uniknięcia powielania wysiłków. 

2. Misja ma następujące określone cele: 

a) wspieranie PNC oraz ministerstwa spraw wewnętrznych 
i bezpieczeństwa (MIS) w finalizowaniu koncepcji 
reformy policji i w jej realizacji za pomocą doradztwa 
operacyjnego, co stanowi podstawę działalności misji; 

b) rozszerzenie zdolności operacyjnych policji kongijskiej 
przez działalność mentorską, nadzorczą i doradczą oraz 
przez szkolenia, co stanowi podstawę działalności misji; 

c) wspieranie walki z bezkarnością w odniesieniu do naru
szeń praw człowieka i w związku z przemocą seksualną 
oraz usprawnianie współdziałania między policją 
a organami sądowymi jako przekrojowy element hory
zontalny mandatu wpływający na wszystkie działania 
w jego ramach.

PL L 236/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.9.2011 

( 1 ) Dz.U. L 254 z 29.9.2010, s. 33.



3. Misja posiada komórkę ds. projektów, której zadaniem 
jest przygotowywanie i realizacja projektów. Misja doradza 
państwom członkowskim i państwom trzecim oraz koordy
nuje i ułatwia, pod ich zwierzchnictwem, wdrażanie ich 
projektów w dziedzinach będących przedmiotem zaintereso
wania misji oraz w ramach realizacji swoich celów.”; 

3) skreśla się art. 3; 

4) skreśla się art. 5 ust. 6; 

5) art. 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Szef misji, stosownie do potrzeb, koordynuje działania 
EUPOL DR Konga z innymi podmiotami unijnymi 
w terenie.”; 

6) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cywilny dowódca operacji, we współpracy z Biurem 
Bezpieczeństwa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 
kieruje planowaniem przez szefa misji środków bezpieczeń
stwa dla EUPOL DR Konga i zapewnia ich właściwe 
i skuteczne wdrażanie zgodnie z art. 5 i 9.”; 

7) w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z misją w okresie od dnia 
1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. wynosi 
7 150 000 EUR.”; 

8) art. 18 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2010 r. 
do dnia 30 września 2012 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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