
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2021/569 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora 
bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021) 

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, 

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

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/1869 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie misji doradczej Unii Europej
skiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2017/1869 Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, 
zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu, do podejmowania odpowiednich decyzji w celu sprawowania kontroli poli
tycznej i kierownictwa strategicznego nad misją doradczą Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeń
stwa w Iraku (EUAM Iraq), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji. 

(2) W dniu 11 grudnia 2019 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2019/2188 (2) w sprawie mianowania Christopha BUIKA 
szefem misji EUAM Iraq od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r. 

(3) W dniu 7 kwietnia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/513 (3) przedłużającą mandat misji EUAM Iraq do 
dnia 30 kwietnia 2022 r. 

(4) W dniu 16 kwietnia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/530 (4) w sprawie przedłużenia mandatu Chris
topha BUIKA jako szefa misji EUAM Iraq od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2021 r. 

(5) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował przedłużenie man
datu Christopha BUIKA jako szefa misji EUAM Iraq od dnia 18 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., 

(1) Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 12.
(2) Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/2188 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji 

doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (Dz.U. L 330 
z 20.12.2019, s. 50).

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2020/513 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) \ 2017/1869 w sprawie misji doradczej Unii 
Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (Dz.U. L 113 z 8.4.2020, s. 38).

(4) Decyzja Rady (WPZiB) 2020/530 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej 
na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (Dz.U. L 120 z 17.4.2020, s. 1).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.4.2021                                                                                                                                            L 122/1   



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Mandat Christopha BUIKA jako szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku 
(EUAM Iraq) zostaje niniejszym przedłużony od dnia 18 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Stosuje się ją od dnia 18 kwietnia 2021 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2021 r.  

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa 
S. FROM-EMMESBERGER 

Przewodniczący     
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