
DECYZJA RADY 2013/384/WPZiB 

z dnia 15 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany decyzji 2012/325/WPZiB przedłużającej mandat Specjalnego Przedstawiciela 
Unii Europejskiej w Sudanie i Sudanie Południowym 

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 11 sierpnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/450/WPZiB ( 1 ) w sprawie mianowania Rosalind 
MARSDEN Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej 
(SPUE) w Sudanie. 

(2) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/499/WPZiB ( 2 ), która zmieniła mandat i tytuł 
SPUE w związku z ogłoszeniem niepodległości przez 
Sudan Południowy. Mandat SPUE ma wygasnąć w dniu 
30 czerwca 2013 r. 

(3) Mandat SPUE należy przedłużyć o kolejne cztery 
miesiące. 

(4) SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która 
może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie 
celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 
Traktatu. 

(5) Należy zatem zmienić odpowiednio decyzję 
2012/325/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/325/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej 

Mandat Rosalind MARSDEN jako SPUE w Sudanie i Sudanie 
Południowym zostaje niniejszym przedłużony do dnia 

31 października 2013 r. Mandat SPUE może zostać skró
cony, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Wyso
kiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP).”; 

2) w art. 5 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu SPUE 
w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 października 
2013 r. wynosi 690 000 EUR”; 

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 12a 

Wsparcie w odniesieniu do roszczeń 

SPUE i jego personel zapewniają Komisji wsparcie administ
racyjne i dostęp do odpowiednich dokumentów w odnie
sieniu do wszelkich roszczeń wynikających z jego mandatu, 
a także poprzednich mandatów SPUE w Sudanie, oraz 
pomagają w dostarczaniu informacji potrzebnych do odpo
wiedzi na takie roszczenia.”. 

Artykuł 2 

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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( 1 ) Dz.U. L 211 z 12.8.2010, s. 42. 
( 2 ) Dz.U. L 206 z 11.8.2011, s. 50.
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