
DECYZJA RADY 2012/327/WPZiB 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w południowym regionie 
Morza Śródziemnego 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 18 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/424/WPZiB ( 1 ) w sprawie mianowania Bernardina 
LEÓNA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej 
(SPUE) w południowym regionie Morza Śródziemnego. 
Mandat SPUE wygasa w dniu 30 czerwca 2012 r. 

(2) Mandat SPUE należy przedłużyć o kolejny okres 12 
miesięcy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej 

Mandat Bernardina LEÓNA jako SPUE w południowym regionie 
Morza Śródziemnego zostaje niniejszym przedłużony do dnia 
30 czerwca 2013 r. Mandat SPUE może wygasnąć wcześniej, 
jeżeli Rada podejmie taką decyzję, na wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie
czeństwa (WP). 

Artykuł 2 

Cele polityki 

Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii wobec krajów 
będących południowymi sąsiadami Unii, określonych w deklara
cjach Rady Europejskiej z dnia 4 lutego i 11 marca 2011 r., 
w konkluzjach Rady Europejskiej z 24–25 marca 2011 r. oraz 
w konkluzjach Rady z dnia 21 lutego i 20 czerwca 2011 r.; 
uwzględnia również wnioski WP i Komisji zawarte w ich komu
nikatach z dnia 8 marca i 25 maja 2011 r. 

Cele te obejmują: 

a) ożywienie dialogu politycznego Unii, przyczynienie się do 
partnerstwa i rozszerzenia stosunków z krajami południo
wego regionu Morza Śródziemnego, w szczególności z tymi, 
w których prowadzone są reformy polityczne i w których 
trwają przemiany na drodze do demokracji; 

b) udział w reakcji Unii na wydarzenia w krajach południowego 
regionu Morza Śródziemnego, w szczególności tych, 
w których prowadzone są reformy polityczne i w których 
trwają przemiany na drodze do demokracji, zwłaszcza 
poprzez umocnienie demokracji i rozwój instytucjonalny, 
praworządność, dobre sprawowanie władzy, poszanowanie 

praw człowieka i podstawowych wolności, oraz współpracę 
pokojową i regionalną, w tym za pośrednictwem europej
skiej polityki sąsiedztwa i Unii dla Śródziemnomorza; 

c) umocnienie skuteczności, obecności i widoczności Unii 
w regionie oraz na właściwych forach międzynarodowych; 

d) ustanowienie ścisłej koordynacji z odpowiednimi partnerami 
lokalnymi oraz z organizacjami międzynarodowymi i regio
nalnymi, takimi jak Unia Afrykańska, Rada Współpracy 
Państw Zatoki, Organizacja Współpracy Islamskiej, Liga 
Państw Arabskich, Unia Maghrebu Arabskiego, odnośne 
międzynarodowe instytucje finansowe, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych i sektor prywatny. 

Artykuł 3 

Mandat 

Aby możliwa była realizacja celów polityki, mandat SPUE obej
muje: 

a) umacnianie ogólnej roli politycznej Unii w odniesieniu do 
krajów południowego regionu Morza Śródziemnego, w szcze
gólności tych, w których prowadzone są reformy polityczne 
i w których trwają przemiany na drodze do demokracji, 
zwłaszcza poprzez wzmożenie dialogu z rządami i z orga
nizacjami międzynarodowymi, a także ze społeczeństwem 
obywatelskim i innymi właściwymi podmiotami, oraz 
promowanie wśród partnerów świadomości na temat podej 
ścia Unii; 

b) utrzymywanie ścisłego kontaktu ze wszystkimi stronami 
zaangażowanymi w proces demokratycznej transformacji 
w regionie, promowanie stabilizacji i pojednania przy 
pełnym poszanowaniu lokalnej odpowiedzialności oraz 
przyczynianie się do zarządzania kryzysowego i zapobiegania 
konfliktom; 

c) przyczynianie się do lepszej spójności, konsekwencji i koor
dynacji polityk i działań Unii i państw członkowskich na 
rzecz regionu; 

d) przyczynianie się do promowania koordynacji z partnerami 
międzynarodowymi i z organizacjami międzynarodowymi 
oraz do wspierania współpracy regionalnej. Wspieranie 
WP, przy współpracy z Komisją i państwami członkowskimi, 
poprzez wkład w prace grupy zadaniowej oraz dalsze posie
dzenia dla południowego regionu Morza Śródziemnego; 

e) przyczynianie się do wdrażania w regionie polityki Unii 
w dziedzinie praw człowieka, w tym wytycznych UE 
w sprawie praw człowieka, w szczególności wytycznych 
UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych, jak również 
w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji kobiet, oraz polityki Unii 
w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, w tym poprzez 
monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań na temat 
rozwoju sytuacji, jak również formułowanie zaleceń w tym 
zakresie.
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Artykuł 4 

Wykonywanie mandatu 

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu 
i działa pod zwierzchnictwem WP. 

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje 
uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym 
punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje 
pod względem strategicznym i politycznym działania wykony
wane przez SPUE w ramach mandatu, bez uszczerbku dla 
uprawnień WP. 

3. SPUE ściśle współpracuje z Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) i jej właściwymi działami. 

Artykuł 5 

Finansowanie 

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 
1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wynosi 
945 000 EUR. 

2. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i przepi
sami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. 

3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE 
a Komisją. SPUE odpowiada przed Komisją za wszystkie 
wydatki. 

Artykuł 6 

Powołanie i skład zespołu 

1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich udostęp
nionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie 
swojego zespołu. Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat 
konkretnych kwestii politycznych zgodnie z wymogami 
mandatu. SPUE niezwłocznie informuje Radę i Komisję o skła
dzie swojego zespołu. 

2. Państwa członkowskie, instytucje Unii i ESDZ mogą 
zaproponować oddelegowanie personelu do pracy ze SPUE. 
Wynagrodzenie takiego oddelegowanego personelu jest pokry
wane, odpowiednio, przez dane państwo członkowskie, daną 
instytucję Unii lub ESDZ. Eksperci oddelegowani przez państwa 
członkowskie do instytucji Unii lub do ESDZ również mogą być 
oddelegowani do SPUE. Zatrudniani na podstawie umów człon
kowie personelu międzynarodowego muszą mieć obywatelstwo 
państwa członkowskiego. 

3. Cały oddelegowany personel nadal podlega administra
cyjnie wysyłającemu państwu członkowskiemu, wysyłającej 
instytucji Unii lub ESDZ; personel ten wypełnia obowiązki 
i podejmuje działania w interesie mandatu SPUE. 

Artykuł 7 

Przywileje i immunitety SPUE i personelu SPUE 

Przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do realizacji 
i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu uzgadnia się, 

stosownie do przypadku, ze stroną przyjmującą lub stronami 
przyjmującymi. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają 
wszelkie niezbędne w tym celu wsparcie. 

Artykuł 8 

Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE 

SPUE i członkowie zespołu SPUE przestrzegają zasad i minimal
nych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 
2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych 
UE ( 1 ). 

Artykuł 9 

Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne 

1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny 
Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor
macji. 

2. Delegatury Unii i państwa członkowskie, w zależności od 
przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie. 

Artykuł 10 

Bezpieczeństwo 

Zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu 
rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań opera
cyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE przyjmuje wszelkie 
uzasadnione, możliwe do realizacji środki zgodne z mandatem 
oraz odpowiadające stanowi bezpieczeństwa na obszarze 
geograficznym, za który jest odpowiedzialny, służące zapew
nieniu bezpieczeństwa całemu personelowi bezpośrednio mu 
podlegającemu, w szczególności: 

a) sporządza, na podstawie wytycznych z ESDZ, dostosowany 
do potrzeb misji plan bezpieczeństwa, obejmujący fizyczne, 
organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa dostoso
wane do potrzeb misji, zarządzanie bezpiecznym przemiesz
czaniem się personelu na obszar misji i w jego obrębie oraz 
kontrolowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, 
a także przewidujący plan awaryjny i plan ewakuacji misji; 

b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmiesz
czonych poza terytorium Unii ubezpieczeniem od wysokiego 
ryzyka, odpowiednio do warunków panujących na obszarze 
misji; 

c) zapewnia, aby wszyscy członkowie zespołu SPUE, którzy 
mają być rozmieszczeni poza terytorium Unii, w tym 
personel miejscowy zatrudniony na podstawie umów, odbyli 
przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przy
jeździe odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, na 
podstawie wskaźników ryzyka określonych przez ESDZ dla 
obszaru prowadzenia misji; 

d) zapewnia wprowadzanie w życie wszystkich uzgodnionych 
zaleceń wydawanych w następstwie systematycznych ocen 
bezpieczeństwa oraz – w ramach sprawozdania śródokreso
wego oraz sprawozdania z wykonania mandatu – dostarcza 
WP, Radzie i Komisji pisemne sprawozdania dotyczące reali
zacji tych zaleceń oraz innych kwestii związanych z bezpie
czeństwem.
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Artykuł 11 

Składanie sprawozdań 

SPUE regularnie składa KPiB i WP sprawozdania ustne i pisemne. 
W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania grupom 
roboczym Rady. Regularne sprawozdania pisemne są rozprowa
dzane poprzez sieć COREU. Na zalecenie WP lub KPiB SPUE 
może składać sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicznych. 
Zgodnie z art. 36 Traktatu, SPUE może być włączony w infor
mowanie Parlamentu Europejskiego. 

Artykuł 12 

Koordynacja 

1. SPUE przyczynia się do jedności, spójności i efektywności 
działania Unii oraz pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzys
tania wszystkich instrumentów Unii i działań państw członkow
skich, aby osiągnąć cele polityki Unii. SPUE pracuje w pełnej 
współpracy z państwami członkowskimi i Komisją, jak również 
z innymi specjalnymi przedstawicielami Unii Europejskiej dzia 
łającymi w regionie, w tym z działaniami SPUE ds. procesu 
pokojowego na Bliskim Wschodzie, w zależności od przypadku. 
SPUE regularnie przekazuje informacje misjom państw człon
kowskich i delegaturom Unii. 

2. Utrzymywana jest ścisła współpraca w terenie z szefami 
delegatur Unii i szefami misji państw członkowskich; szefowie 

delegatur Unii i szefowie misji państw członkowskich dokładają 
wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu mandatu. 
SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzyna
rodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie. 

Artykuł 13 

Przegląd 

Wdrażanie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami 
Unii w regionie są przedmiotem regularnego przeglądu. Do 
końca grudnia 2012 roku SPUE przedstawi Radzie, WP i Komisji 
sprawozdanie z postępu prac, a na zakończenie mandatu – 
szczegółowe sprawozdanie z jego wykonania. 

Artykuł 14 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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