
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 2014/181/WPZiB 

z dnia 10 marca 2014 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką 
Środkowoafrykańską w sprawie statusu w Republice Środkowoafrykańskiej operacji wojskowej 

Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, w związku z art. 218 ust. 5 i 6 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 10 lutego 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/73/WPZiB (1), która przewiduje, że status jednostek dowo
dzonych przez Unię i personelu operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej 
(EUFOR RCA), w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania ich misji i jej sprawnego 
przebiegu jest przedmiotem umowy zawartej na mocy art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz zgodnie 
z procedurą ustanowioną w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

(2) W następstwie przyjęcia przez Radę w dniu 10 lutego 2014 r. decyzji w sprawie upoważnienia do podjęcia nego
cjacji, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 37 TUE, 
wynegocjował porozumienie w formie wymiany listów między Unią a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie 
statusu EUFOR RCA. 

(3) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i do TFUE, Dania nie uczest
niczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno- 
obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani 
nie ma ona do niej zastosowania. 

(4)  Porozumienie w formie wymiany listów powinno zostać zatwierdzone, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką 
Środkowoafrykańską w sprawie statusu w Republice Środkowoafrykańskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej w Repu
blice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA). 

Tekst porozumienia w formie wymiany listów dołącza się do niniejszej decyzji. 
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(1) Decyzja Rady 2014/73/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykań
skiej (EUFOR RCA) (Dz.U. L 40 z 11.2.2014, s. 59). 



Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania odpo
wiedniego listu, aby stał się on wiążący dla Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia10 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 
G. VROUTSIS 

Przewodniczący  
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