
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/50 

z dnia 11 stycznia 2017 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). Misji przyznano mandat oraz finansową kwotę odniesienia na 
okres do dnia 14 stycznia 2017 r. 

(2)  W następstwie przeglądu strategicznego tej misji Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił dostosowanie 
i przedłużenie mandatu misji EUCAP Sahel Mali na okres dwóch lat. Należy przewidzieć finansową kwotę 
odniesienia na okres od dnia 15 stycznia 2017 r. do dnia 14 stycznia 2018 r. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/219/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Cel i zadania 

1. Celem EUCAP Sahel Mali jest umożliwienie władzom malijskim przywrócenia i utrzymania porządku konstytu
cyjnego i demokratycznego oraz warunków trwałego pokoju w Mali, a także przywrócenia i utrzymania władzy 
państwowej i jej prawowitego charakteru na całym terytorium Mali poprzez ponowne skuteczne rozmieszczenie na 
nim struktur administracyjnych. 

2. W ramach wsparcia malijskiej dynamiki przywracania władzy państwowej, a także realizacji porozumienia na 
rzecz pokoju i pojednania w Mali podpisanego w dniach 15 maja i 20 czerwca 2015 r. oraz w ścisłej koordynacji 
z innymi podmiotami międzynarodowymi, w szczególności MINUSMA, EUCAP Sahel Mali wspiera siły bezpie
czeństwa wewnętrznego i doradza im we wdrażaniu reformy bezpieczeństwa określonej przez nowy rząd, mając na 
celu: 

a)  poprawę ich skuteczności operacyjnej; 

b)  przywrócenie ich odpowiednich struktur hierarchicznych; 

c)  wzmocnienie roli organów sądowych i administracyjnych w odniesieniu do zarządzania i nadzorowania ich 
zadań; oraz 

d)  ułatwianie ich ponownego rozmieszczenia na północy kraju. 
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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). 



3. W ramach swoich działań misja EUCAP Sahel Mali przyczynia się do poprawy interoperacyjności i koordynacji 
między siłami bezpieczeństwa wewnętrznego państw Sahel G5 a siłami bezpieczeństwa wewnętrznego Mali. 

4. Aby zrealizować ten cel, EUCAP Sahel Mali działa zgodnie ze strategicznymi wytycznymi operacyjnymi 
zdefiniowanymi w koncepcji zarządzania kryzysowego zatwierdzonej przez Radę w dniu 17 marca 2014 r. 
i określonymi w dokumentach planowania operacyjnego zatwierdzonych przez Radę.”;  

2) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie 
od 15 kwietnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. wynosi 5 500 000 EUR. Finansowa kwota odniesienia przewidziana 
na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie od 15 stycznia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. 
wynosi 11 400 000 EUR. 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 19 775 000 EUR. Finansowa 
kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie od dnia 
15 stycznia 2017 r. do dnia 14 stycznia 2018 r. wynosi 29 800 000 EUR. Decyzje w sprawie finansowej kwoty 
odniesienia na kolejne okresy podejmuje Rada.”;  

3) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. WP jest upoważniony do udostępniania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 
informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EUCAP Sahel Mali objętych klauzulą tajności do 
poziomu określonego przez Radę zgodnie z decyzją 2013/488/UE. W tym celu WP oraz Frontex dokonują 
niezbędnych uzgodnień.”; 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. WP może delegować takie uprawnienia, a także uprawnienie do dokonania uzgodnień, o których mowa 
w niniejszym artykule, na urzędników ESDZ, cywilnego dowódcę operacji lub szefa misji zgodnie z załącznikiem VI 
część VII do decyzji 2013/488/UE.”;  

4) w art. 18 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 14 stycznia 2019 r.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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