
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/50 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO 
w Mali (EUCAP Sahel Mali) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, 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 15 kwietnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/219/WPZiB (1) w sprawie misji Unii Europejskiej 
w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali), która pozostaje w mocy przez 24 miesiące od uruchomienia 
EUCAP Sahel Mali. 

(2)  W dniu 19 stycznia 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/76 (2) zmieniającą decyzję 2014/219/WPZiB, 
na mocy której uruchomiono EUCAP Sahel Mali w dniu 15 stycznia 2015 r. oraz określono jej finansową kwotę 
odniesienia na okres do dnia 14 stycznia 2016 r. 

(3)  Decyzję 2014/219/WPZiB należy zmienić, aby określić finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 
15 stycznia 2016 r. do dnia 14 stycznia 2017 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2014/219/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie od 
dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 14 stycznia 2017 r. wynosi 14 850 000 EUR.”;  

2) art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przez EUCAP Sahel Mali są otwarte dla osób 
fizycznych i prawnych bez ograniczeń. Ponadto do towarów nabywanych przez EUCAP Sahel Mali nie ma 
zastosowania reguła pochodzenia. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji, EUCAP Sahel Mali może dokonywać 
z państwami członkowskimi, państwem przyjmującym, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami 
międzynarodowymi uzgodnień technicznych dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUCAP Sahel Mali.”. 
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(1) Decyzja Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel 
Mali) (Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 21). 

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/76 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uruchomienia misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali 
(EUCAP Sahel Mali) i zmiany decyzji 2014/219/WPZiB (Dz.U. L 13 z 20.1.2015, s. 5). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 stycznia 2016 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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