
DECYZJA RADY 2012/330/WPZiB 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2011/426/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii 
Europejskiej w Bośni i Hercegowinie 

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 
2011/426/WPZiB ( 1 ) w sprawie mianowania Petera 
SØRENSENA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europej
skiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie. Mandat SPUE 
wygaśnie w dniu 30 czerwca 2015 r. 

(2) Decyzja 2011/426/WPZiB SPUE przewidywała finansową 
kwotę odniesienia obejmującą okres od dnia 1 września 
2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Należy ustalić nową 
finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 lipca 
2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 

(3) W konkluzjach z dnia 10 października 2011 r. Rada do 
Spraw Zagranicznych potwierdziła swoje zaangażowanie 
w zwiększenie wsparcia dla Bośni i Hercegowiny. Należy 
odpowiednio wzmocnić zespół SPUE, aby miał do swojej 
dyspozycji personel niezbędny do zapewnienia takiego 
wsparcia. 

(4) Misja Policyjna Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie 
(EUPM) zakończy się w dniu 30 czerwca 2012 r. SPUE 
powinien przejąć niektóre zadania EUPM w dziedzinie 
praworządności. 

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

(6) W decyzji 2011/426/WPZiB należy zatem wprowadzić 
odpowiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji Rady 2011/426/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 3 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) zapewnianie realizacji starań Unii w szeregu działań 
w dziedzinie praworządności, egzekwowania prawa 
oraz reformy sektora bezpieczeństwa, promowanie 
ogólnej unijnej koordynacji oraz udzielanie na miejscu 
wskazówek politycznych dotyczących wysiłków pod 
kierownictwem Unii w zakresie wspierania reformy poli
cji, zwalczania przestępczości zorganizowanej, prze
stępstw o charakterze transgranicznym i korupcji oraz, 
w tym kontekście, zapewnianie WP i Komisji ocen 
i doradztwa, w razie konieczności;”; 

2) skreśla się art. 3 lit. f); 

3) w art. 5 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„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 
5 250 000 EUR.”; 

4) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10 

Bezpieczeństwo 

Zgodnie z polityką Unii, dotyczącą bezpieczeństwa 
personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach 
zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE 
podejmuje wszelkie działania możliwe do zrealizowania 
w uzasadnionych granicach, zgodne z jego mandatem oraz 
odpowiadające stanowi bezpieczeństwa na obszarze geogra
ficznym, za który jest on odpowiedzialny, służące zapew
nieniu bezpieczeństwa całemu personelowi bezpośrednio 
mu podlegającemu, w szczególności: 

a) sporządza plan bezpieczeństwa misji oparty na wytycz
nych ESDZ, obejmujący fizyczne, organizacyjne i procedu
ralne środki bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb 
misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się 
personelu na obszar misji i w jego obrębie, jak również 
reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem bezpie
czeństwa, w tym plan awaryjny i plan ewakuacji misji; 

b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu 
rozmieszczonych poza terytorium Unii ubezpieczeniem 
od wysokiego ryzyka, odpowiednio do warunków panu
jących na obszarze misji; 

c) zapewnia, aby wszyscy członkowie jego zespołu, którzy 
mają być rozmieszczeni poza terytorium Unii, w tym 
personel miejscowy zatrudniony na podstawie umów, 
odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub 
niezwłocznie po przyjeździe odpowiednie szkolenie 
w zakresie bezpieczeństwa, na podstawie wskaźników 
ryzyka określonych przez ESDZ dla obszaru prowadzenia 
misji;
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 30.



d) zapewnia wprowadzanie w życie wszystkich uzgodnionych zaleceń wydawanych w następstwie syste
matycznych ocen bezpieczeństwa oraz dostarcza Radzie, WP i Komisji pisemne sprawozdania na 
temat realizacji tych zaleceń oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawoz
dania z postępu prac oraz sprawozdania z wykonania mandatu.”. 

Artykuł 2 

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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