
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/207 

z dnia 15 lutego 2016 r. 

zmieniająca decyzję Rady 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy 
w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) 

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 22 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/233/WPZiB (1) ustanawiającą misję Unii Europejskiej 
dotyczącą pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya). 

(2)  W dniu 7 grudnia 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/2276 (2) zmieniającą i przedłużającą decyzję 
2013/233/WPZiB, przewidującą w szczególności przedłużenie misji i finansową kwotę odniesienia na okres do 
dnia 21 lutego 2016 r. 

(3)  W związku z sytuacją w Libii Unia musi przygotować się do powołania ewentualnej misji w zakresie zarządzania 
kryzysowego w dziedzinie budowania zdolności cywilnych i pomocy w obszarze reformy sektora bezpieczeństwa 
w tym kraju. 

(4)  Natychmiastowe zapewnienie zdolności cywilnych w zakresie planowania będzie liczebnie ograniczone, choć 
może wzrosnąć jeśli okoliczności i zapotrzebowanie ulegną zmianie, a Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 
wyrazi zgodę. 

(5)  Należy odpowiednio zmienić decyzję 2013/233/WPZiB. 

(6)  EUBAM Libya będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów 
działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2013/233/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

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

„EUBAM Libya będzie wspomagać planowanie kompleksowej reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa z myślą o 
przygotowaniu ewentualnej misji w zakresie zarządzania kryzysowego w dziedzinie budowania zdolności cywilnych i 
pomocy.”;  

2) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„d)  dostarczanie informacji służących planowaniu przez UE przygotowania ewentualnej misji w zakresie zarządzania 
kryzysowego w dziedzinie budowania zdolności cywilnych i pomocy w obszarze reformy sektora bezpie
czeństwa, ściśle współpracując z misją ONZ ds. wspierania Libii (UNSMIL) oraz wnosząc wkład w jej działania, 
w porozumieniu z prawowitymi władzami libijskimi i innymi właściwymi podmiotami w dziedzinie bezpie
czeństwa.”; 
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(1) Decyzja Rady 2013/233/WPZiB z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym 
zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 15). 

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2276 z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii 
Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 51). 



3) w art. 13 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUBAM Libya w okresie od dnia 
22 lutego 2016 r. do dnia 21 sierpnia 2016 r. wynosi 4 475 000 EUR.”;  

4) art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 21 sierpnia 2016 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 22 lutego 2016 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2016 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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