
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2011/687/WPZiB 

z dnia 14 października 2011 r. 

zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie 
praworządności w Kosowie ( 1 ), EULEX KOSOWO 

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 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 
2008/124/WPZiB ( 2 ). 

(2) W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2009/445/WPZiB ( 3 ) zmieniające wspólne działanie 
2008/124/WPZiB przez podwyższenie finansowej kwoty 
odniesienia przeznaczonej na pokrycie wydatków misji 
Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie 
(zwanej dalej „misją EULEX KOSOWO”) do czasu zakoń
czenia obowiązywania wspólnego działania 
2008/124/WPZiB. 

(3) W dniu 8 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/322/WPZiB ( 4 ), która zmieniła i przedłużyła 
wspólne działanie 2008/124/WPZiB na okres dwóch lat 
do dnia 14 czerwca 2012 r. oraz określiła finansową 
kwotę odniesienia przeznaczoną na okres do dnia 
14 października 2010 r. 

(4) Finansowa kwota odniesienia przewidziana w decyzji 
Rady 2010/619/WPZiB z dnia 15 października 2010 r. 
zmieniającej wspólne działanie 2008/124/WPZiB 
w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie 
praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO ( 5 ), prze
znaczona na pokrycie wydatków związanych z misją 
EULEX KOSOWO do dnia 14 października 2011 r., 
powinna objąć okres do dnia 14 grudnia 2011 r. 

(5) Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, 
która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić osiągnięciu 
celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
określonych w art. 21 Traktatu. 

(6) Należy odpowiednio zmienić wspólne działanie 
2008/124/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 16 ust. 1 wspólnego działania 2008/124/WPZiB otrzy
muje brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na 
pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie do dnia 
14 października 2010 r. wynosi 265 000 000 EUR. 

Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie 
wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 
15 października 2010 r. do dnia 14 grudnia 2011 r. wynosi 
165 000 000 EUR. 

Finansowa kwota odniesienia na kolejny okres działania 
EULEX KOSOWO jest ustalana przez Radę.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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