
DECYZJA RADY 2014/860/WPZiB 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

zmieniająca i przedłużająca obowiązywanie decyzji 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 9 grudnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/725/WPZiB (1) zmieniającą i przedłużającą decyzję Rady 
2012/173/WPZiB (2). 

(2)  W świetle wyniku przeglądu centrum operacyjnego UE jego mandat powinien zostać przedłużony do grudnia 
2016 r. Zapewni to również czas na przygotowanie do trwałego przekazania jego funkcji i zasobów związanych 
z koordynacją i planowaniem strukturom ESDZ/WPBiO, w kontekście przeglądu dokonywanego przez ESDZ pod 
przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („wysokiego 
przedstawiciela”), z należytym uwzględnieniem ram instytucjonalnych i mających zastosowanie procedur. Po 
takim przekazaniu nie będzie potrzeby dalszego przedłużania mandatu. Każda przyszła nowa jednostka w ramach 
struktur ESDZ/WPBiO, podejmująca funkcje wspierania koordynacji i planowania, będzie zatem miała inną nazwę 
odzwierciedlającą tę rolę. W okresie przejściowym centrum operacyjne UE powinno rozszerzyć swą rolę w zakre
sie wspierania koordynacji i planowania cywilnego/wojskowego, a także przyjąć zwiększoną odpowiedzialność 
geograficzną za region Sahelu, w ramach ustalonego pułapu środków i personelu. Jakiekolwiek rozszerzenie 
odpowiedzialności geograficznej poza region Sahelu będzie wymagało odrębnej zgody Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa (KPiB). 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/173/WPZiB i przedłużyć jej obowiązywanie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja Rady 2012/173/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uruchomienia centrum operacyjnego UE służą
cego misjom i operacji z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Rogu Afryki i w regionie Sahelu”; 

2)  art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Centrum operacyjne UE wspiera w Rogu Afryki misje z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO) EUTM Somalia, EUCAP Nestor i operację Atalanta oraz wspiera w regionie Sahelu misje z zakresu WPBiO: 
EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger i EUCAP Sahel Mali.”; 
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(1) 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 (Dz.U. L 329 z 10.12.2013, s. 39). 

(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). 



3)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Mandat i zadania 

1. Centrum operacyjne UE zapewnia wsparcie w dziedzinie planowania operacyjnego i prowadzenia misji i 
operacji z zakresu WPBiO w Rogu Afryki i w regionie Sahelu w celu zwiększenia efektywności, spójności i synergii 
działań w ramach WPBiO w obu regionach. W tym zakresie centrum operacyjne UE ułatwia wymianę informacji i 
służy poprawie koordynacji oraz wzmacnianiu synergii cywilno-wojskowych. 

2. Centrum operacyjne UE wykonuje następujące zadania: 

a)  wykorzystując wojskową wiedzę fachową i specjalistyczną wiedzę z dziedziny planowania, zapewnia bezpośrednie 
wsparcie cywilnemu dowódcy operacji przy planowaniu operacyjnym i prowadzeniu misji cywilnych w Rogu 
Afryki i w regionie Sahelu; 

b)  zapewnia wsparcie wojskowym dowódcom misji i operacji w Rogu Afryki i w regionie Sahelu; 

c)  na wniosek Dyrekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania (CMPD) zapewnia jej wsparcie przy planowaniu 
strategicznym dotyczącym misji i operacji z zakresu WPBiO w Rogu Afryki i w regionie Sahelu; 

d)  ułatwia współdziałanie między odpowiednimi misjami i operacją z zakresu WPBiO a strukturami z siedzibą w 
Brukseli. W odniesieniu do programów pilotażowych typu »szkolenie i wyposażenie« w Mali i Somalii centrum 
operacyjne UE może z powodzeniem zapewniać wsparcie dla funkcjonalnego mechanizmu koordynacyjnego, w 
świetle swojego planu wykonawczego; 

e) ułatwia koordynację i poprawia synergie między misjami i operacją z zakresu WPBiO w Rogu Afryki, w kontekś
cie strategii dla Rogu Afryki oraz we współpracy ze specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej w Rogu Afryki 
i specjalnym wysłannikiem Unii Europejskiej w Somalii; 

f) ułatwia koordynację i poprawia synergie między misjami z zakresu WPBiO w regionie Sahelu, w kontekście stra
tegii dla Sahelu i we współpracy ze specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej w regionie Sahelu. 

3. Szczegóły dotyczące wykonania mandatu i zadań zostaną podane w planie wykonawczym, który zostanie 
przedstawiony KPiB i będzie podlegać przeglądowi.”; 

4)  w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

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

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Szef centrum operacyjnego UE jest odpowiedzialny za reagowanie na wnioski kierowane do centrum opera
cyjnego UE przez cywilnego dowódcę operacji, dowódców operacji i misji w przypadku misji z zakresu WPBiO w 
Rogu Afryki i w regionie Sahelu oraz przez CMPD. Zapewnia on właściwe funkcjonowanie centrum operacyjnego 
UE i koordynuje sprawne korzystanie z jego potencjału. Ostateczna odpowiedzialność za dokumenty dotyczące 
planowania operacyjnego i decyzje w sprawie prowadzenia misji i operacji spoczywa, odpowiednio, na cywilnym 
dowódcy operacji i na odpowiednich dowódcach operacji i misji w Rogu Afryki i w regionie Sahelu.”; 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W ramach swoich obowiązków szef centrum operacyjnego UE składa regularne sprawozdania KPiB oraz, w 
stosownych przypadkach, EUMC.”; 
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5)  w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na personel centrum operacyjnego UE składają się personel oddelegowany przez państwa członkowskie 
oraz personel zapewniony przez SWUE. Odpowiednie zespoły łącznikowe i wspierające misji wojskowych i 
operacji wojskowej w Rogu Afryki i w regionie Sahelu zostają włączone do centrum operacyjnego UE bez 
uszczerbku dla obecnej struktury dowodzenia.”; 

b)  w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„2. Personel oddany do dyspozycji centrum operacyjnego UE posiada pełen zakres wojskowej wiedzy fachowej 
niezbędnej do właściwego wykonywania swojego mandatu i swoich zadań na podstawie planu wykonawczego.”; 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Cały personel musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i norm minimalnych określonych w decyzji Rady 
2013/488/UE (*).  

(*) Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących 
ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).”; 

6)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Organizacja 

Centrum operacyjne UE zorganizowane jest według struktury zadaniowej i geograficznej odpowiadającej wymaga
niom wspieranych przez nie misji i operacji z zakresu WPBiO.”; 

7)  uchyla się art. 8; 

8)  w art. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
B. LORENZIN 

Przewodniczący  
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