
DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/442 

z dnia 16 marca 2015 r. 

w sprawie rozpoczęcia wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO 
w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA) oraz zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/78 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/78 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wojskowej misji doradczej Unii 
Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA) (1), w szczególności jej art. 4, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 19 stycznia 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/78. 

(2)  W dniu 9 lutego 2015 r. Rada zatwierdziła zasady zaangażowania dla EUMAM RCA. 

(3)  W dniu 6 marca 2015 r. Rada zatwierdziła plan misji dla EUMAM RCA. 

(4)  W dniu 11 marca Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa z zadowoleniem przyjął pismo dowódcy misji w sprawie 
zalecenia o rozpoczęciu EUMAM RCA oraz o planowanym czasie dotyczącym deklaracji wstępnej zdolności 
operacyjnej EUMAM RCA. 

(5)  EUMAM RCA powinna zostać rozpoczęta w dniu 16 marca 2015 r. 

(6)  Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie 
decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy 
we wprowadzeniu w życie niniejszej decyzji ani nie współfinansuje niniejszej misji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wojskowa misja doradcza Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej („EUMAM RCA”) 
zostaje rozpoczęta w dniu 16 marca 2015 r. 

Artykuł 2 

Dowódca misji UE EUMAM RCA zostaje niniejszym upoważniony ze skutkiem natychmiastowym do rozpoczęcia 
realizacji misji. 

Artykuł 3 

Artykuł 4 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2015/78 otrzymuje brzmienie: 

„2. EUMAM RCA zostanie rozpoczęta decyzją Rady w dniu zaleconym przez dowódcę misji, po zatwierdzeniu 
planu misji oraz, w razie potrzeby, dodatkowych zasad zaangażowania.”. 
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(1) Dz.U. L 13 z 20.1.2015, s. 8. 



Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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