
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2013/725/WPZiB 

z dnia 9 grudnia 2013 r. 

zmieniająca i przedłużająca decyzję 2012/173/WPZiB w sprawie uruchomienia centrum 
operacyjnego UE służącego misjom i operacji z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony w Rogu Afryki 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
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 ) w sprawie misji Unii Europejskiej 
dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich 
w Rogu Afryki (EUCAP Nestor). 

(2) W dniu 8 października 2013 r. Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa (KPiB) postanowił przedłużyć mandat 
centrum operacyjnego UE służącego misjom i operacji 
z zakresu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
w Rogu Afryki o okres 12 miesięcy. 

(3) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję 
Rady 2012/173/WPZiB ( 2 ) i przedłużyć jej obowiązywa
nie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji Rady 2012/173/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uruchamia się centrum operacyjne UE w celu 
wsparcia misji i operacji z zakresu WPBiO w Rogu Afryki, 
tj. operacji Atalanta oraz misji EUTM Somalia i misji EUCAP 
Nestor.”; 

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) wykorzystując wojskową wiedzę fachową i specjalis
tyczną wiedzę z dziedziny planowania, zapewnia 
bezpośrednie wsparcie cywilnemu dowódcy operacji 
przy planowaniu operacyjnym i prowadzeniu misji 
EUCAP Nestor;”; 

b) ust. 2 lit f) otrzymuje brzmienie: 

„f) ułatwia koordynację i poprawia synergię między 
operacją Atalanta, EUTM Somalia i EUCAP Nestor 
w kontekście strategii dla Rogu Afryki i we współ
pracy ze specjalnym przedstawicielem Unii Europej
skiej dla Rogu Afryki.”; 

3) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komandor Ad VAN DER LINDE zostaje niniejszym 
mianowany szefem centrum operacyjnego UE na okres 
dwóch lat.”; 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Rada upoważnia niniejszym KPiB, zgodnie z art. 
38 TUE, do podejmowania decyzji w sprawie miano
wania kolejnych szefów centrum operacyjnego UE.”; 

4) art. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Stosuje się ją od dnia 23 marca 2012 r. do dnia 22 marca 
2015 r.”.
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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 2012/173/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie 
uruchomienia centrum operacyjnego UE służącego misjom i operacji 
z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Rogu Afryki 
(Dz.U. L 89 z 27.3.2012, s. 66).



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

A. PABEDINSKIENĖ 
Przewodniczący
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