
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2013/364/WPZiB 

z dnia 8 lipca 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2010/330/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku 
dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ 

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 14 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/330/WPZiB ( 1 ), która przedłużyła działalność misji 
EUJUST LEX–IRAQ do dnia 30 czerwca 2012 r. 

(2) W dniu 10 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/372/WPZiB ( 2 ) w sprawie przedłużenia działalności 
misji EUJUST LEX–IRAQ o kolejne 18 miesięcy, do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

(3) Finansowa kwota odniesienia obejmuje okres do dnia 
30 czerwca 2013 r. Należy ustalić nową finansową 
kwotę odniesienia, która ma pokryć wydatki związane 
z misją w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

(4) Misja EUJUST LEX–IRAQ będzie prowadzona w sytuacji, 
która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiąg
nięcie celów działań zewnętrznych Unii przedstawionych 
w art. 21 Traktatu. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2010/330/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 11 decyzji 2010/330/WPZiB dodaje się ustęp w brzmie
niu: 

„2b. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na 
pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 
1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 
15 400 000 EUR.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 149 z 15.6.2010, s. 12. 
( 2 ) Dz.U. L 179 z 11.7.2012, s. 22.
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