
DECYZJA RADY 2013/382/WPZiB 

z dnia 15 lipca 2013 r. 

zmieniająca i przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie 

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 22 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/168/WPZiB ( 1 ) w sprawie mianowania Vygaudasa 
UŠACKASA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europej
skiej (SPUE) w Afganistanie. 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 

Niniejszym przedłuża się mandat Vygaudasa UŠACKASA – jako 
SPUE w Afganistanie – 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 

SPUE reprezentuje Unię i propaguje cele polityki Unii w Afga
nistanie, ściśle koordynując działania z przedstawicielami 
państw członkowskich w Afganistanie. SPUE w szczególności: 

a) przyczynia się do realizacji wspólnej deklaracji UE i Afganis
tanu oraz kieruje realizacją planu działania UE w sprawie 
Afganistanu i Pakistanu, w zakresie, w jakim dotyczy on 
Afganistanu, współpracując tym samym z przedstawicielami 
państw członkowskich w Afganistanie; 

b) wspiera dialog polityczny między Unią a Afganistanem; 

c) wspiera kluczową rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) w Afganistanie ze szczególnym naciskiem na przy
czynianie się do lepszego koordynowania pomocy między

narodowej, wspomagając tym samym realizację ustaleń 
z konferencji w Londynie, Kabulu, Stambule, Chicago, 
Tokyo i Bonn oraz odpowiednich rezolucji ONZ. 

Artykuł 3 

Mandat 

Aby wypełnić mandat, SPUE, ściśle współpracując z przedstawi
cielami państw członkowskich w Afganistanie: 

a) promuje stanowisko Unii w sprawie procesu politycznego 
i rozwoju wydarzeń w Afganistanie; 

b) utrzymuje ścisłe kontakty z właściwymi afgańskimi instytu
cjami – w szczególności z rządem i parlamentem, jak 
również z władzami lokalnymi – oraz wspiera ich rozwój. 
SPUE utrzymuje również kontakty z innymi afgańskimi 
ugrupowaniami politycznymi i z właściwymi podmiotami 
w Afganistanie; 

c) utrzymuje ścisłe kontakty z właściwymi podmiotami 
międzynarodowymi i regionalnymi w Afganistanie, w szcze
gólności ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza General
nego ONZ i ze Starszym Przedstawicielem Cywilnym Orga
nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz z innymi 
kluczowymi partnerami i organizacjami; 

d) doradza w zakresie postępów osiągniętych w realizacji celów 
wspólnej deklaracji UE i Afganistanu, planu działania UE 
w sprawie Afganistanu i Pakistanu, w zakresie, w jakim 
dotyczy on Afganistanu, ustaleń z konferencji w Kabulu, 
Bonn, Stambule, Chicago i Tokio, w szczególności w nastę
pujących dziedzinach: 

— tworzenie potencjału cywilnego, zwłaszcza na szczeblu 
regionalnym, 

— dobre rządy i tworzenie instytucji niezbędnych do 
zapewniania praworządności, zwłaszcza niezależnego 
sądownictwa, 

— reformy wyborcze, 

— reformy sektora bezpieczeństwa, w tym wzmocnienie 
instytucji sądowniczych oraz krajowej armii i policji, 
a także, w szczególności, rozwój policji cywilnej, 

— wspieranie wzrostu gospodarczego, w szczególności 
przez rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, 

— poszanowanie przez Afganistan zobowiązań międzyna
rodowych dotyczących praw człowieka, w tym poszano
wanie praw osób należących do mniejszości oraz praw 
kobiet i dzieci, 

— poszanowanie zasad demokratycznych i praworządności,
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— wspieranie udziału kobiet w administracji publicznej, 
społeczeństwie obywatelskim oraz – zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) – w procesie 
pokojowym, 

— poszanowanie przez Afganistan zobowiązań międzyna
rodowych, między innymi współpraca w ramach między
narodowych starań na rzecz zwalczania terroryzmu, 
handlu narkotykami, handlu ludźmi oraz rozprzestrze
niania broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia 
oraz powiązanych z nią materiałów, 

— ułatwianie pomocy humanitarnej oraz uporządkowanego 
powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych 
oraz 

— zwiększanie skuteczności unijnej obecności i unijnych 
działań w Afganistanie oraz wkład w przygotowywanie 
na wniosek Rady regularnych corocznych sprawozdań 
z realizacji planu działania UE, 

e) aktywnie uczestniczy w lokalnych forach koordynacji, takich 
jak wspólna rada koordynująca i monitorująca, wyczerpująco 
informując nieuczestniczące państwa członkowskie o decyz
jach podejmowanych na tych szczeblach; 

f) doradza w sprawie uczestnictwa i stanowisk Unii w między
narodowych konferencjach dotyczących Afganistanu; 

g) odgrywa aktywną rolę we wspieraniu współpracy regional
nej, uczestnicząc w tym celu w odpowiednich inicjatywach, 
takich jak proces stambulski i Konferencja Regionalnej 
Współpracy Gospodarczej w sprawie Afganistanu (RECCA); 

h) przyczynianie się do realizacji polityki Unii w dziedzinie 
praw człowieka oraz wytycznych UE w sprawie praw czło
wieka, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet i dzieci na obsza
rach dotkniętych konfliktem, w szczególności poprzez moni
torowanie rozwoju sytuacji w tym zakresie i reagowanie na 
tę sytuację; 

i) w stosownych przypadkach wspiera proces pokojowy – 
kierowany przez Afgańczyków i obejmujący całe społeczeń
stwo – który ma doprowadzić do pokojowego rozwiązania 
zgodnego z warunkami określonymi na konferencji w Bonn. 

Artykuł 4 

Wykonywanie mandatu 

1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, dzia 
łając pod zwierzchnictwem WP. 

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje 
uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym 
punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje dzia 
łania wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod 
względem strategicznym i politycznym, bez uszczerbku dla 
uprawnień WP. 

3. SPUE ściśle koordynuje swoje działania z działaniami 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i jej właści
wych 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 
6 585 000 EUR. 

2. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami 
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 i odpowiednich dostępnych 
środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie zespołu. 
Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat konkretnych 
kwestii politycznych zawiązanych z mandatem. SPUE 
niezwłocznie i regularnie informuje Radę i Komisję o składzie 
zespołu. 

2. Państwa członkowskie, instytucje Unii i ESDZ mogą 
zaproponować oddelegowanie personelu do współpracy ze 
SPUE. Wynagrodzenie takiego oddelegowanego personelu jest 
pokrywane odpowiednio przez dane państwo członkowskie, 
daną instytucję Unii lub ESDZ. Eksperci oddelegowani przez 
państwa członkowskie do instytucji Unii lub do ESDZ również 
mogą być zatrudnieni przy SPUE. Członkowie personelu 
międzynarodowego zatrudniani na podstawie umów muszą 
mieć obywatelstwo państwa członkowskiego. 

3. Cały oddelegowany personel nadal podlega administra
cyjnie wysyłającemu państwu członkowskiemu, wysyłającej 
instytucji Unii lub ESDZ; wypełnia on obowiązki i działa w inte
resie mandatu SPUE. 

Artykuł 7 

Przywileje i immunitety SPUE i personelu SPUE 

Przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wyko
nania i sprawnego działania misji SPUE i personelu SPUE ustala 
się odpowiednio z państwem przyjmującym. Państwa człon
kowskie i ESDZ zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne 
wsparcie. 

Artykuł 8 

Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE 

SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimal
nych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 
2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa dotyczących 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 państwa członkowskie, zależnie od 
przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie. 

Artykuł 10 

Bezpieczeństwo 

Zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu 
rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań opera
cyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu, SPUE podej
muje wszystkie działania możliwe do zrealizowania w uzasad
nionych granicach, zgodne z mandatem SPUE oraz odpowiada
jące stanowi bezpieczeństwa na obszarze geograficznym, za 
który jest on odpowiedzialny, służące zapewnieniu bezpieczeń
stwa personelowi bezpośrednio podlegającemu SPUE, w szcze
gólności: 

a) sporządza dostosowany do potrzeb misji plan bezpieczeń
stwa, oparty na wytycznych ESDZ, obejmujący fizyczne, 
organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa dostoso
wane do potrzeb misji, zarządzanie bezpiecznym przemiesz
czaniem się personelu do obszaru misji i w jego obrębie, jak 
również reagowanie na zdarzenia zagrażające bezpieczeń
stwu, a także 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 
prowadzenia misji; 

c) zapewnia, aby wszyscy członkowie zespołu SPUE, którzy 
mają być rozmieszczeni poza terytorium Unii, w tym 
personel miejscowy zatrudniony na podstawie umów, odbyli 
przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przy
jeździe 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 w sieci COREU. Na zalecenie WP lub KPiB, SPUE składa 
sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicznych. Zgodnie z art. 
36 Traktatu, SPUE może uczestniczyć w informowaniu Parla
mentu Europejskiego. 

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 Azji Środkowej i przedstawicielstwa Unii w Pakistanie. 
SPUE regularnie przekazuje informacje misjom państw człon
kowskich i delegaturom Unii. 

2. Utrzymywane są ścisłe kontakty z szefami delegatur Unii 
i szefami misji państw członkowskich w tym regionie. Dokła
dają oni wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu 
mandatu. SPUE udziela szefowi misji policyjnej UE w Afganis
tanie (EUPOL AFGANISTAN) wskazówek dotyczących lokalnej 
sytuacji politycznej. SPUE oraz cywilny dowódca operacji 
konsultują się w miarę potrzeb. SPUE kontaktuje się również 
z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obec
nymi 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 Afganistanie, 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 podlegają regularnemu przeglądowi. Do końca 
grudnia 2013 roku SPUE przedstawi WP, Radzie i Komisji spra
wozdanie z postępu prac, a na zakończenie mandatu – szcze
gółowe 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 Brukseli dnia 15 lipca 2013 r. 

W imieniu Rady 

V. JUKNA 
Przewodniczący
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