
DECYZJA RADY 2014/42/WPZiB 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany decyzji 2012/281/WPZiB w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa 
wspierającej propozycję Unii odnoszącą się do międzynarodowego kodeksu postępowania 

dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 26 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 29 maja 2012 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/281/WPZiB w ramach europejskiej strategii bezpie
czeństwa wspierającą propozycję Unii odnoszącą się do 
międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego 
działań w przestrzeni kosmicznej ( 1 ). 

(2) Decyzja 2012/281/WPZiB przewiduje zorganizowanie 
maksymalnie trzech wielostronnych posiedzeń ekspertów 
w celu omówienia propozycji międzynarodowego 
kodeksu postępowania. 

(3) Wspomniane posiedzenia odbyły się w Wiedniu 
w czerwcu 2012 r., Kijowie w maju 2013 r. i w 
Bangkoku w listopadzie 2013 r. 

(4) Po udanym wielostronnym posiedzeniu ekspertów 
w Bangkoku okazało się, że wspólnota międzynarodowa 
z zadowoleniem powitałaby czwarte i ostateczne wielo
stronne posiedzenie ekspertów. To posiedzenie mogłoby 
się odbyć w Afryce. 

(5) Czwarte i ostateczne wielostronne posiedzenie ekspertów 
można zorganizować w ramach początkowej finansowej 
kwoty odniesienia wskazanej w decyzji 
2012/281/WPZiB, czyli bez konieczności angażowania 
dodatkowych zasobów. 

(6) Należy zatem zmienić decyzję 2012/281/WPZiB i prze
dłużyć okres jej obowiązywania, by umożliwić zorgani
zowanie czwartego i ostatecznego wielostronnego posie
dzenia ekspertów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/281/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 2 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) zorganizowanie maksymalnie czterech wielostronnych 
posiedzeń ekspertów w celu omówienia propozycji 
międzynarodowego kodeksu postępowania;”; 

2) art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza decyzja traci moc 28 miesięcy po dniu zawarcia 
umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 4 ust. 3, lub 
sześć miesięcy po dniu przyjęcia niniejszej decyzji, jeśli 
w tym okresie nie zawarto umowy o finansowaniu.”; 

3) w załączniku do decyzji 2012/281/WPZiB niniejszym wpro
wadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1 (Ogólne ramy i cele) akapit czwarty tiret 
pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„— konsultacji z jak największą liczbą państw, które 
prowadzą działania w przestrzeni kosmicznej lub 
tymi, które jeszcze takich działań nie prowadzą, 
służących omówieniu tej propozycji i zebraniu opinii 
tych państw, w szczególności przez zorganizowanie 
maksymalnie czterech wielostronnych posiedzeń 
ekspertów w celu przedyskutowania tej inicjatywy,”; 

b) nagłówek pkt 2.3 otrzymuje brzmienie: 

„2.3. Projekt 3: Zorganizowanie maksymalnie czterech wielo
stronnych posiedzeń ekspertów w celu omówienia propo
zycji międzynarodowego kodeksu postępowania.”; 

c) pkt 2.3.3 („Opis projektu”) otrzymuje brzmienie: 

„2.3.3. Opis projektu 

Zorganizowanie maksymalnie czterech wielo
stronnych posiedzeń. 

— Proponuje się, by dwa pierwsze posiedzenia 
odbyły się w Europie, a kolejne dwa – poza 
nią. Decyzję podejmie Wysoki Przedstawiciel 
na podstawie propozycji przedłożonych przez 
UNIDIR.
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( 1 ) Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 68.



— Decyzję co do struktury, harmonogramu i uczestnictwa podejmie Wysoki Przedstawiciel 
na podstawie propozycji przedłożonych przez UNIDIR.”; 

d) pkt 5 (Czas trwania) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Przewidywany okres realizacji niniejszego projektu wynosi 28 miesięcy.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2014 r. 

W imieniu Rady 

G. STOURNARAS 
Przewodniczący
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