
DECYZJA RADY 2013/660/WPZiB 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania 
regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) 

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 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/389/WPZiB ( 1 ). Decyzja ta wygasa w dniu 15 lipca 
2014 r. 

(2) W dniu 9 lipca 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/367/WPZiB ( 2 ), która zmieniła decyzję 
2012/389/WPZiB oraz wydłużyła okres objęty finansową 
kwotą odniesienia do dnia 15 listopada 2013 r. 

(3) Należy zmienić decyzję 2012/389/WPZiB, by zapewnić 
nową finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 
16 listopada 2013 r. do dnia 15 lipca 2014 r. 

(4) EUCAP NESTOR będzie prowadzona w sytuacji, która 
może ulec pogorszeniu i utrudnić osiągnięcie celów 
działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Trak
tatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 13 ust. 1 decyzji 2012/389/WPZiB otrzymuje następu
jące brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie 
wydatków związanych z EUCAP NESTOR w okresie od dnia 
16 lipca 2012 r. do dnia 15 listopada 2013 r. wynosi 
22 880 000 EUR. 

Finansowa kwota odniesienia na pokrycie wydatków związa
nych z EUCAP NESTOR w okresie od dnia 16 listopada 
2013 r. do dnia 15 lipca 2014 r. wynosi 11 950 000 EUR.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r. 

W imieniu Rady 

R. ŠADŽIUS 
Przewodniczący
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( 1 ) Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie 
misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności 
morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 187 
z 17.7.2012, s. 40). 

( 2 ) Decyzja Rady 2013/367/WPZiB z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniająca 
decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej doty
czącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki 
(EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 189 z 10.7.2013, s. 12).
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