
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2012/503/WPZiB 

z dnia 13 września 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, 
EUMM Georgia 

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 12 sierpnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/452/WPZiB ( 1 ), która przedłużyła funkcjonowanie 
misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji („EUMM 
Georgia” lub „misja”) ustanowionej 15 września 2008 r. 
Decyzja ta traci moc w dniu 14 września 2012 r. 

(2) W dniu 15 maja 2012 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeń
stwa (KPiB) zatwierdził zalecenia dotyczące przeglądu na 
szczeblu strategicznym przyszłości EUMM Georgia. 

(3) Funkcjonowanie EUMM Georgia powinno zostać prze
dłużone na kolejny okres dwunastu miesięcy na 
podstawie jej obecnego mandatu. 

(4) Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec 
pogorszeniu i utrudnić osiągnięcie celów działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu. 

(5) W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 
2010/452/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/452/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wszyscy członkowie personelu przestrzegają określo
nych dla danej misji minimalnych norm bezpieczeństwa 
operacyjnego oraz planu bezpieczeństwa misji wspierającego 
unijną politykę bezpieczeństwa w terenie. Jeśli chodzi 
o ochronę informacji niejawnych UE, powierzonych 

personelowi w trakcie pełnienia obowiązków, przestrzega on 
zasad i minimalnych norm w zakresie bezpieczeństwa usta
nowionych na mocy decyzji Rady 2011/292/UE z dnia 
31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa 
dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.”; 

2) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 12 

Bezpieczeństwo 

1. Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem przez 
szefa misji środków bezpieczeństwa i zapewnia ich właściwe 
i skuteczne wykonywanie przez EUMM Georgia zgodnie 
z art. 5 i 9. 

2. Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo misji 
i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów 
bezpieczeństwa mających zastosowanie do misji, zgodnie 
z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu 
rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań 
operacyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu 
i jego instrumentów wspierających. 

3. Szef misji jest wspierany przez wyższego funkcjona
riusza ds. bezpieczeństwa misji (SMSO), który podlega 
szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach 
służbowych z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ). 

4. Przed objęciem swoich funkcji personel EUMM Georgia 
uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpie
czeństwa, zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również 
w regularnie organizowanych przez SMSO szkoleniach 
uaktualniających w teatrze działań. 

5. Szef misji zapewnia ochronę informacji niejawnych UE 
zgodnie z decyzją 2011/292/UE.”; 

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

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z misją w okresie od 15 września 
2012 r. do 14 września 2013 r. wynosi 20 900 000 EUR.”; 

4) art. 16 otrzymuje brzmienie:
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( 1 ) Dz.U. L 213 z 13.8.2010, s. 43.



„Artykuł 16 

Udostępnianie informacji niejawnych 

1. WP jest upoważniony do udostępniania państwom 
trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosow
nych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, informacji 
i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, 
objętych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. 

2. WP jest również upoważniony, zgodnie z potrzebami 
operacyjnymi misji, do udostępniania ONZ i OBWE infor
macji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów 
misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. 
W tym celu WP oraz właściwe organy ONZ i OBWE doko
nują niezbędnych uzgodnień. 

3. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby 
operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia 
państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów 
niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą 
tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, 
zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz 
właściwe organy państwa przyjmującego dokonują niezbęd
nych uzgodnień. 

4. WP jest upoważniony do udostępnienia państwom 
trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich 
dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady 
w odniesieniu do misji i objętych tajemnicą zawodową na 
podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (*). 

5. WP może przenieść uprawnienia, o których mowa 
w ust. 1–4, a także zdolność do dokonywania uzgodnień, 
o których mowa w ust. 2 i 3, na osoby, których jest zwierz
chnikiem, na dowódcę operacji cywilnej lub na szefa misji. 

___________ 
(*) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. 

dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady 
(Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).”; 

5) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 17 

Przegląd misji 

Przegląd misji jest przedstawiany KPiB co sześć miesięcy na 
podstawie sprawozdania szefa misji i ESDZ.”; 

6) art. 18 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza decyzja traci moc z dniem 14 września 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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