
DECYZJA RADY 2014/384/WPZiB 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2011/426/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii 
Europejskiej w Bośni i Hercegowinie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2 i art. 33, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/426/WPZiB (1) w sprawie mianowania Petera SØRENSENA 
Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie. Mandat SPUE wygaśnie w dniu 
30 czerwca 2015 r. 

(2)  Decyzja 2011/426/WPZiB ostatnio zmieniona decyzją 2013/351/WPZiB (2) przewidywała dla SPUE finansowe 
kwoty odniesienia obejmujące okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Należy określić 
nową finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 

(3)  SPUE będzie wykonywać mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów 
działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/426/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji Rady 2011/426/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 5 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 
1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosi 5 250 000 EUR”; 

2)  w art. 13 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Szczegółowe sprawozdanie końcowe z wykonania mandatu zostanie przedłożone do marca 2015 r.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 30. 
(2) Dz.U. L 185 z 4.7.2013, s. 7. 
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