
DECYZJA RADY 2013/729/WPZiB 

z dnia 9 grudnia 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu 
przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) 

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 17 stycznia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/34/WPZiB ( 1 ) w sprawie misji wojskowej Unii 
Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szko
lenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali). 

(2) W dniu 18 lutego 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/87/WPZiB ( 2 ) w sprawie rozpoczęcia misji EUTM 
Mali. 

(3) W skład misji EUTM Mali powinna wejść komórka ds. 
projektów, która będzie zarządzać projektami wspierają
cymi cele misji. 

(4) W decyzji 2013/34/WPZiB należy wprowadzić odpo
wiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2013/34/WPZiB dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 3a 

Komórka ds. projektów 

1. EUTM Mali posiada komórkę ds. projektów, której 
zadaniem jest przygotowywanie i realizacja projektów. Misja 

w stosownych przypadkach koordynuje i usprawnia realizację 
projektów wdrażanych przez państwa członkowskie i państwa 
trzecie w ramach ich obowiązków oraz doradza na ich temat, 
w obszarach związanych z mandatem misji i w ramach 
wspierania jej celów. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 dowódca misji UE jest upoważ
niony do korzystania z wkładów finansowych państw człon
kowskich lub państw trzecich w celu realizacji określonych 
projektów stanowiących spójne uzupełnienie innych działań 
EUTM Mali. W takim przypadku dowódca misji UE zawiera 
z tymi państwami porozumienie, które w szczególności obej
muje konkretne zasady postępowania z wszelkiego rodzaju 
skargami stron trzecich w zakresie szkód zaistniałych 
z powodu działań lub zaniechania działań ze strony dowódcy 
misji UE w związku z korzystaniem ze środków finansowych 
udostępnionych mu przez te państwa. 

W żadnym razie Unia ani WP nie ponoszą odpowiedzial
ności wobec państw wnoszących wkład za działania lub 
zaniechania działań ze strony dowódcy misji UE w związku 
z korzystaniem ze środków finansowych z tych państw. 

3. KPiB zatwierdza przyjęcie wkładu finansowego państw 
trzecich na rzecz komórki ds. projektów.”. 

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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( 1 ) Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19. 
( 2 ) Decyzja Rady 2013/87/WPZiB z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie 

rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przy
czynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) 
(Dz.U. L 46 z 19.2.2013, s. 27).
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