
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2013/306/WPZiB 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej 

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 25 czerwca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/328/WPZiB ( 1 ) w sprawie mianowania Patricii 
FLOR Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej 
(SPUE) w Azji Środkowej. Mandat SPUE wygasa w dniu 
30 czerwca 2013 r. 

(2) Mandat SPUE należy przedłużyć na okres kolejnych 12 
miesięcy. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej 

Mandat Patricii FLOR jako SPUE w Azji Środkowej zostaje 
niniejszym przedłużony do dnia 30 czerwca 2014 r. Mandat 
SPUE może zostać skrócony, jeżeli Rada podejmie taką decyzję 
na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP). 

Artykuł 2 

Cele polityki 

Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii w Azji Środko
wej. Cele te obejmują: 

a) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między Unią 
i państwami Azji Środkowej na podstawie wspólnych 
wartości i interesów określonych w odpowiednich umowach; 

b) przyczynianie się do wzmocnienia stabilności i zacieśnienia 
współpracy pomiędzy państwami w regionie; 

c) przyczynianie się do wzmocnienia demokracji, praworządno 
ści, dobrych rządów oraz poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności w Azji Środkowej; 

d) reagowanie na kluczowe zagrożenia, w szczególności 
konkretne problemy mające bezpośrednie skutki dla Europy; 

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii w regionie, 
w tym przez ściślejszą koordynację działań z innymi właści
wymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE) i Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 3 

Mandat 

1. Aby możliwa była realizacja celów polityki, mandat SPUE 
obejmuje: 

a) promowanie ogólnej koordynacji politycznej Unii w Azji 
Środkowej oraz pomoc w zapewnianiu spójności działań 
zewnętrznych Unii w regionie; 

b) monitorowanie, w imieniu WP, wraz z Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisją, procesu realizacji 
strategii UE dotyczącej nowego partnerstwa z Azją Środ
kową, uzupełniane przygotowywaniem kolejnych spra
wozdań na temat wykonywania strategii UE w stosunku 
do Azji Środkowej, przedstawianie zaleceń i systematyczne 
składanie sprawozdań odpowiednim organom Rady; 

c) wspieranie Rady w dalszym kształtowaniu kompleksowej 
polityki wobec Azji Środkowej; 

d) baczne śledzenie wydarzeń politycznych w Azji Środkowej 
przez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów 
z rządami, parlamentami, sądownictwem, społeczeństwem 
obywatelskim i środkami masowego przekazu; 

e) zachęcanie Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkme
nistanu i Uzbekistanu do współpracy w kwestiach regional
nych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania;
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f) rozwijanie odpowiednich kontaktów i współpracy z głów
nymi zainteresowanymi podmiotami w regionie i ze wszyst
kimi stosownymi organizacjami regionalnymi i międzynaro
dowymi, w tym z Szanghajską Organizacją Współpracy 
(SCO), Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą (EURASEC), 
Konferencją o Współdziałaniu i Środkach Budowy Zaufania 
w Azji (CICA), Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbio
rowym (CSTO), programem Regionalnej Współpracy Gospo
darczej w Azji Środkowej (CAREC) i Środkowoazjatyckim 
Regionalnym Centrum Informacji i Koordynacji (CARICC); 

g) przyczynianie się do realizacji polityki Unii dotyczącej praw 
człowieka, we współpracy ze SPUE ds. Praw Człowieka, oraz 
wytycznych UE w sprawie praw człowieka, zwłaszcza 
w odniesieniu do kobiet i dzieci na obszarach dotkniętych 
konfliktem, w szczególności przez monitorowanie rozwoju 
sytuacji w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację; 

h) przyczynianie się, w ścisłej współpracy z OBWE, do zapo
biegania konfliktom i ich rozwiązywania, przez rozwijanie 
kontaktów z władzami i innymi podmiotami lokalnymi 
takimi jak organizacje pozarządowe, partie polityczne, 
mniejszości, grupy religijne i ich przywódcy; 

i) wnoszenie wkładu w formułowanie aspektów wspólnej poli
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa związanych z bezpieczeń
stwem energetycznym, bezpieczeństwem na granicy, w tym 
zwalczaniem narkotyków oraz gospodarowaniem zasobami 
wodnymi, aspektami ochrony środowiska i zmian klimatu 
w odniesieniu do Azji Środkowej; 

j) promowanie bezpieczeństwa regionu na obszarze granic Azji 
Środkowej w sytuacji wycofywania się wojsk Międzynarodo
wych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). 

2. SPUE wspiera działania WP oraz prowadzi przegląd 
wszystkich działań Unii w regionie. 

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 koordynuje swoje działania z działaniami 
ESDZ i jej odpowiednich działów. 

Artykuł 5 

Finansowanie 

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 
1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. wynosi 
1 050 000 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 mandatu SPUE i odpowiednich udostępnio
nych środków finansowych, SPUE odpowiada za powołanie 
zespołu. Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat konkret
nych kwestii politycznych zgodnie z wymogami mandatu. SPUE 
niezwłocznie informuje Radę i Komisję o składzie 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 mają 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. 

4. Personel SPUE ulokowany jest w tym samym miejscu co 
właściwe działy ESDZ lub delegatury/przedstawicielstwa Unii 
w państwach trzecich, by przyczyniać się do spójności i zgod
ności ich działań. 

Artykuł 7 

Przywileje i immunitety SPUE i personel SPUE 

Przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do realizacji 
i sprawnego działania misji SPUE i personelu SPUE ustala się, 
stosownie do przypadku, z państwami przyjmującymi. Państwa 
członkowskie i ESDZ 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 ).
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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 lub, w stosownych przypadkach, państwa 
członkowskie 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 podejmuje 
wszelkie działania możliwe do zrealizowania w uzasadnionych 
granicach, zgodne z mandatem oraz odpowiadające stanowi 
bezpieczeństwa na obszarze geograficznym, za który jest on 
odpowiedzialny, służące zapewnieniu bezpieczeństwa całemu 
personelowi bezpośrednio podlegającemu SPUE, w szczególno 
ści: 

a) sporządza plan bezpieczeństwa misji oparty na wytycznych 
ESDZ, obejmujący fizyczne, organizacyjne i proceduralne 
środki bezpieczeństwa specyficzne dla danej misji, zarzą
dzanie bezpiecznym przemieszczaniem się personelu do 
obszaru misji i w jego obrębie, jak również reagowanie na 
zdarzenia związane z naruszaniem bezpieczeństwa, w tym 
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, którzy mają być 
rozmieszczeni poza terytorium Unii, w tym personel miej
scowy zatrudniony na podstawie umów, odbyli przed przy
jazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przyjeździe 
odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, na 
podstawie wskaźników ryzyka określonych przez ESDZ dla 
obszaru prowadzenia misji; 

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

Artykuł 11 

Składanie sprawozdań 

SPUE regularnie składa WP i KPiB 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 uczestniczyć w przeka
zywaniu informacji Parlamentowi Europejskiemu. 

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 państw członkowskich, 
aby osiągnąć cele polityki Unii. SPUE koordynuje swoje dzia 
łania z działaniami Komisji, jak również z działaniami SPUE 
w Afganistanie. SPUE regularnie przekazuje informacje misjom 
państw członkowskich i delegaturom Unii. 

2. SPUE utrzymuje ścisłą współpracę w terenie z szefami 
delegatur Unii i z szefami misji państw członkowskich. Dokła
dają oni wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu 
mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami 
międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie. 

Artykuł 13 

Pomoc w zakresie roszczeń 

SPUE i jego personel udzielają pomocy przy dostarczaniu infor
macji w związku z roszczeniami i zobowiązaniami wynikają
cymi z mandatów poprzednich SPUE w Azji Środkowej, oraz 
zapewniają w tym celu pomoc administracyjną i dostęp do 
odpowiednich akt. 

Artykuł 14 

Przegląd 

Wdrażanie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami 
Unii w regionie są przedmiotem regularnych weryfikacji. Do 
końca grudnia 2013 roku SPUE przedstawi Radzie, Komisji 
i WP sprawozdanie z postępu prac, a na zakończenie mandatu 
SPUE – szczegółowe sprawozdanie z jego wykonania. 

Artykuł 15 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2013 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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