
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/579 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/615 w sprawie wspierania przez Unię działań prowadzących do 
konferencji przeglądowej 2020 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 15 kwietnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/615 (1). 

(2) W dniu 29 czerwca 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/906 (2), która zmieniła decyzję (WPZiB) 
2019/615. 

(3) Decyzja (WPZiB) 2019/615 przewiduje 24-miesięczny okres realizacji począwszy od daty zawarcia umowy w spra
wie finansowania, o której mowa w jej art. 3 ust. 3, dla działań, o których mowa w jej art. 1 (zwany dalej „okresem 
realizacji”). 

(4) Biuro ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA) wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe przedłużenie okresu realizacji do dnia 
15 października 2021 r. z powodu ogólnoświatowego kryzysu związanego z COVID-19 oraz tymczasowe zawie
szenie działań, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2019/615. 

(5) Działania, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2019/615, mogą być w dalszym ciągu prowadzone do dnia 
15 października 2021 r. bez skutków w odniesieniu do zasobów finansowych. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2019/615, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2019/615 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejsza decyzja wygasa w dniu 15 października 2021 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2021 r.  

W imieniu Rady 
A.P. ZACARIAS 
Przewodniczący     

(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2019/615 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wspierania przez Unię działań prowadzących do konferencji 
przeglądowej 2020 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) (Dz.U. L 105 z 16.4.2019, s. 25).

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2020/906 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/615 w sprawie wspierania przez Unię 
działań prowadzących do konferencji przeglądowej 2020 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) (Dz.U. L 207 
z 30.6.2020, s. 36).
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