
DECYZJE 

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/20/2013 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii 
Europejskiej w Bośni i Hercegowinie 

(2013/216/WPZiB) 

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 38 akapit trzeci, 

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 
12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europej
skiej w Bośni i Hercegowinie ( 1 ), w szczególności jego art. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Poprzez wymianę listów między Sekretarzem General
nym/Wysokim Przedstawicielem i Sekretarzem Gene
ralnym NATO odpowiednio dnia 28 września 2004 r. 
i 8 października 2004 r., Rada Północnoatlantycka wyra
ziła zgodę na postawienie szefa sztabu kwatery głównej 
dowództwa połączonych sił w Neapolu do dyspozycji 
jako szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu. 

(2) Na podstawie art. 6 wspólnego działania 
2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa do sprawowania kierownictwa politycz
nego i strategicznego nad operacją wojskową UE. 

(3) W dniu 15 czerwca 2010 r. KPiB przyjął decyzję 
BiH/16/2010 ( 2 ) w sprawie mianowania generała broni 
Leandra DE VICENTIEGO szefem grupy dowodzenia UE 
w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej 
w Bośni i Hercegowinie. 

(4) Dowódca operacji UE zalecił mianowanie szefem sztabu 
kwatery głównej dowództwa połączonych sił w Neapolu, 
generała Leonardo DI MARCO, szefa grupy dowodzenia 
UE w Neapolu; ma on zastąpić na tym stanowisku gene
rała broni Leandra DE VICENTIEGO. 

(5) Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie. 

(6) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska 
Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie 
uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji 
i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. 

(7) Na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12–13 grudnia 
2002 r. Rada Europejska przyjęła deklarację stwierdza
jącą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie 
dotyczą wyłącznie tych państw członkowskich UE, 
które są również członkami NATO albo stronami „Part
nerstwa dla pokoju” i które wskutek tego zawarły 
z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Generał Leonardo DI MARCO zostaje niniejszym mianowany 
szefem grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji 
wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie ze skut
kiem od dnia 28 kwietnia 2013 r. 

Artykuł 2 

Decyzja BiH/16/2010 niniejszym traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2013 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa 

O. SKOOG 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 155 z 22.6.2010, s. 33.
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