
DECYZJA RADY 2012/324/WPZiB 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/784/WPZiB w sprawie Misji 
Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne 
działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej 
Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich ( 1 ) (EUPOL 
COPPS), którego obowiązywanie zostało po raz ostatni 
przedłużone decyzją Rady 2009/955/WPZiB ( 2 ) i które 
wygasło w dniu 31 grudnia 2010 r. 

(2) W dniu 17 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/784/WPZiB ( 3 ) w sprawie kontynuowania EUPOL 
COPPS od dnia 1 stycznia 2011 r., która została po 
raz ostatni zmieniona decyzją 2011/858/WPZiB ( 4 ). 
Decyzja 2010/784/WPZiB wygasa w dniu 30 czerwca 
2012 r. 

(3) W dniu 4 maja 2012 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeń
stwa (KPiB) zalecił przedłużenie EUPOL COPPS do dnia 
30 czerwca 2013 r. 

(4) EUPOL COPPS powinna być przedłużona od dnia 1 lipca 
2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. na podstawie jej 
aktualnego mandatu. 

(5) Należy również ustalić finansową kwotę odniesienia na 
pokrycie wydatków związanych z EUPOL COPPS 
w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 
2013 r. 

(6) EUPOL COPPS będzie prowadzona w kontekście sytuacji, 
która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiąg
nięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych 
w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/784/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 13 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finansowa kwota odniesienia na pokrycie wydatków zwią
zanych z EUPOL COPPS w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. 
do dnia 30 czerwca 2013 r. wynosi 9 330 000 EUR”; 

2) w art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza decyzja wygasa z dniem 30 czerwca 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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