
DECYZJE 

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2015/1772 

z dnia 28 września 2015 r. 

w sprawie przejścia EUNAVFOR MED do drugiej fazy operacji, określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) 
ppkt (i) decyzji (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w 
południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR 

MED/2/2015) 

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci, 

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej 
w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dowódca operacji EUNAVFOR MED poinformował, że operacja zrealizowała wszystkie cele wojskowe pierwszej 
fazy związane z gromadzeniem informacji i danych wywiadowczych, oraz zaproponował przejście do drugiej 
fazy operacji, określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) decyzji (WPZiB) 2015/778. 

(2)  Rada stwierdziła na swoim posiedzeniu w dniu 14 września 2015 r., że spełniono wszystkie warunki niezbędne 
do przejścia do drugiej fazy operacji EUNAVFOR MED, określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) decyzji (WPZiB) 
2015/778. 

(3)  Przejście do drugiej fazy operacji powinno mieć miejsce w dniu 7 października 2015 r. 

(4)  Przejście do kolejnych faz operacji EUNAVFOR MED, w tym fazy określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) decyzji 
(WPZiB) 2015/778, podlegać będzie dalszej ocenie Rady, która sprawdzi spełnienie stosownych warunków tego 
przejścia, uwzględniając mającą zastosowanie rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgodę zainteresowanych 
państw nadbrzeżnych, a także decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa co do daty przejścia, zgodnie 
z decyzją (WPZiB) 2015/778 i decyzją (WPZiB) 2015/972 (2) w sprawie rozpoczęcia operacji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Operacja wojskowa Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) 
przechodzi z dniem 7 października 2015 r. do drugiej fazy operacji, określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) decyzji 
(WPZiB) 2015/778. 

Artykuł 2 

Przyjęte zasady użycia sił w odniesieniu do drugiej fazy operacji, określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) decyzji (WPZiB) 
2015/778, zostają niniejszym zatwierdzone. 
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(1) Dz.U. L 122 z 19.5.2015, s. 31. 
(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/927 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej w 

południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) (Dz.U. L 157 z 23.6.2015, s. 51). 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2015 r. 

W imieniu Komitetu Politycznego  
i Bezpieczeństwa 

W. STEVENS 

Przewodniczący  

3.10.2015 L 258/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2015/1772 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przejścia EUNAVFOR MED do drugiej fazy operacji, określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) decyzji (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/2/2015) 

