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DECYZJE
DECYZJA RADY 2012/33/WPZiB
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. procesu pokojowego na
Bliskim Wschodzie
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 21 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2003/537/WPZiB (1) w sprawie mianowania Marca
OTTEGO Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej
(„SPUE”) ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego.

(2)

Andreas REINICKE powinien zostać mianowany SPUE ds.
procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie na okres od
dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

(3)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która
może ulec pogorszeniu i mogłaby przeszkodzić w
osiągnięciu celów działań zewnętrznych Unii, określo
nych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej
Andreas REINICKE zostaje mianowany Specjalnym Przedstawi
cielem Unii Europejskiej („SPUE”) ds. Bliskowschodniego Procesu
Pokojowego („proces pokojowy”) na okres od dnia 1 lutego
2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Mandat SPUE może
wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję, na
wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicz
nych i Polityki Bezpieczeństwa („WP”).
Artykuł 2
Cele polityki
1.
Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii
w odniesieniu do procesu pokojowego.
2.

Należą do nich między innymi:

a) osiągnięcie kompleksowego pokoju na podstawie odpowied
nich rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczo
(1) Dz.U. L 184 z 23.7.2003, s. 45.

nych („ONZ”), zasad madryckich, harmonogramu działań,
porozumień osiągniętych dotychczas przez strony oraz arab
skiej inicjatywy pokojowej;
b) wypracowanie rozwiązania opartego na koncepcji dwóch
państw, w którym Izrael oraz demokratyczne, integralne
terytorialnie, samodzielne, pokojowe i suwerenne państwo
palestyńskie współistnieją w bezpiecznych i uznanych grani
cach, utrzymując normalne stosunki ze swoimi sąsiadami
zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242
(1967), 338 (1973), 1397 (2002) i 1402 (2002) oraz
zgodnie z zasadami madryckimi;
c) rozwiązanie konfliktu izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań
skiego;
d) rozwiązanie mające na celu rozstrzygnięcie kwestii statusu
Jerozolimy jako przyszłej stolicy dwóch państw i
sprawiedliwe, trwałe i uzgodnione rozwiązanie problemu
uchodźców palestyńskich;
e) dalsze działania w ramach procesu pokojowego zmierzające
do uzgodnienia ostatecznego statusu i utworzenia państwa
palestyńskiego, obejmujące także wzmocnienie roli kwartetu
bliskowschodniego („kwartet”) jako strażnika przestrzegania
harmonogramu działań, zwłaszcza w zakresie bieżącego
nadzorowania realizacji zobowiązań obydwu stron w
ramach tego harmonogramu i zgodnie ze wszystkimi stara
niami na szczeblu międzynarodowym na rzecz zaprowa
dzenia ogólnego pokoju arabsko-izraelskiego.
3.
Cele te są oparte na zobowiązaniu Unii do współpracy ze
stronami i z partnerami w ramach społeczności międzynaro
dowej, zwłaszcza kwartetu, mającej na celu wykorzystanie
wszystkich możliwości zapewnienia pokoju i godnej przyszłości
wszystkim ludziom w tym regionie.
4.
SPUE wspiera działania WP w regionie, w tym także dzia
łania w ramach kwartetu.
Artykuł 3
Mandat
Aby zrealizować cele polityki, mandat SPUE obejmuje:
a) wnoszenie przez Unię aktywnego i skutecznego wkładu
w działania i inicjatywy prowadzące do ostatecznego
rozstrzygnięcia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także
konfliktów izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libańskiego;
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b) ułatwianie i utrzymywanie ścisłych kontaktów ze wszystkimi
stronami procesu pokojowego, innymi krajami tego regionu,
członkami kwartetu i innymi właściwymi krajami, a także
z ONZ i innymi właściwymi organizacjami międzynarodo
wymi, z myślą o współpracy we wzmacnianiu procesu poko
jowego;
c) zapewnienie stałej obecności Unii na odpowiednich forach
międzynarodowych oraz wnoszenie wkładu w zarządzanie
kryzysowe i zapobieganie kryzysom;
d) obserwowanie i wspieranie negocjacji pokojowych między
stronami oraz przedstawianie w imieniu Unii Europejskiej
propozycji Unii dotyczących tych negocjacji;
e) w odpowiedzi na prośby, przyczynianie się do wprowa
dzania w życie porozumień międzynarodowych osiągniętych
przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycznych
w przypadku nieprzestrzegania warunków tych porozumień;
f) zwracanie szczególnej uwagi na czynniki mające wpływ na
regionalny wymiar procesu pokojowego;
g) podejmowanie konstruktywnych działań z sygnatariuszami
porozumień w ramach procesu pokojowego, mających na
celu wsparcie przestrzegania podstawowych zasad demo
kracji, w tym poszanowania praw człowieka i zasad
praworządności;
h) składanie wniosków dotyczących możliwości interwencji
Unii w procesie pokojowym i najlepszego sposobu realizacji
inicjatyw Unii oraz prowadzonych przez Unię aktualnie
działań związanych z procesem pokojowym, takich jak
wkład Unii w reformy palestyńskie, wraz z aspektami poli
tycznymi odpowiednich przedsięwzięć Unii w zakresie
rozwoju;
i) nadzorowanie działań obu stron związanych z realizacją
harmonogramu i z kwestiami mogącymi zaszkodzić
wynikom negocjacji w sprawie stałego statusu, aby umoż
liwić kwartetowi bardziej rzetelną ocenę wykonywania
zobowiązań przez strony;
j) składanie – w charakterze emisariusza ds. kontaktów z
kwartetem – sprawozdań na temat postępów i przebiegu
negocjacji oraz przyczynianie się do przygotowywania posie
dzeń kwartetu w oparciu o stanowiska Unii i w koordynacji
z innymi członkami kwartetu;
k) przyczynianie się do realizacji polityki Unii w zakresie praw
człowieka, w tym wytycznych Unii dotyczących praw czło
wieka, zwłaszcza wytycznych dotyczących dzieci i
konfliktów zbrojnych oraz dotyczących przemocy wobec
kobiet i dziewcząt, zwalczania wszelkich form dyskryminacji
wobec nich, jak również polityki Unii dotyczącej rezolucji
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) dotyczącej kobiet,
pokoju i bezpieczeństwa, także przez nadzorowanie i
składanie sprawozdań na temat wydarzeń oraz formuło
wanie odnośnych zaleceń;
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l) przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii wśród
podmiotów mających wpływ na opinię publiczną w regionie.
Artykuł 4
Wykonywanie mandatu
1.
SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu,
działając pod zwierzchnictwem WP. Aby wypełnić swój mandat
i określone obowiązki w terenie, SPUE musi w pełni poświęcić
się misji.
2.
Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa („KPiB”) utrzymuje
uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest najważniejszym
punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje
pod względem strategicznym i politycznym działania SPUE
prowadzone w ramach mandatu, bez uszczerbku dla uprawnień
WP.
3.
SPUE ściśle koordynuje swoje działania z Europejską
Służbą Działań Zewnętrznych („ESDZ”).
4.
W szczególności w trakcie swoich misji SPUE ściśle
współpracuje z biurem przedstawiciela UE w Jerozolimie, dele
gaturą Unii w Tel Awiwie, a także ze wszystkimi innymi właści
wymi delegaturami Unii w regionie.
Artykuł 5
Finansowanie
1.
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie
wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia
1 lutego 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wynosi
1 300 000 EUR.
2.
Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1
kwalifikują się do finansowania od dnia 1 lutego 2012 r.
Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i przepisami
mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
3.
Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE
a Komisją. SPUE odpowiada przed Komisją za wszystkie
wydatki.
Artykuł 6
Powołanie i skład zespołu
1.
W granicach swojego mandatu i dostępnych środków
finansowych SPUE odpowiada za powołanie swojego zespołu.
Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat konkretnych
kwestii politycznych zgodnie z wymogami związanymi
z mandatem. SPUE niezwłocznie i regularnie informuje Radę
i Komisję o składzie swojego zespołu.
2.
Państwa członkowskie, instytucje Unii i ESDZ mogą
proponować oddelegowywanie personelu do pracy ze SPUE.
Wynagrodzenie takiego oddelegowanego personelu jest pokry
wane odpowiednio przez dane państwo członkowskie, daną
instytucję Unii lub przez ESDZ. Eksperci oddelegowani przez
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państwa członkowskie do instytucji Unii lub ESDZ również
mogą być zatrudniani przy SPUE. Zatrudniani na podstawie
umów członkowie personelu międzynarodowego mają obywa
telstwo danego państwa członkowskiego.
3.
Cały oddelegowany personel podlega administracyjnie
wysyłającemu państwu członkowskiemu, danej instytucji Unii
lub ESDZ i wypełnia swoje obowiązki oraz działa w interesie
mandatu SPUE.
Artykuł 7
Przywileje i immunitety SPUE i jego personelu
Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do reali
zacji i sprawnego działania misji SPUE oraz członków jego
personelu uzgadnia się ze stroną przyjmującą lub, w
stosownych przypadkach, stronami przyjmującymi. Państwa
członkowskie i Komisja zapewniają wszelkie niezbędne w tym
celu wsparcie.
Artykuł 8
Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE
SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad
i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją
Rady 2011/292/WE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie prze
pisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejaw
nych UE (1).
Artykuł 9
Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne
1.
Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny
Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor
macji.
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do obszaru misji i w jego obrębie, jak również reagowanie
na zdarzenia związane z naruszaniem bezpieczeństwa, w
tym plan awaryjny i plan ewakuacji misji;
b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmiesz
czonych poza terytorium Unii ubezpieczeniem od wysokiego
ryzyka, odpowiednio do warunków panujących na obszarze
misji;
c) zapewnia, aby wszyscy członkowie jego zespołu rozmiesz
czeni poza terytorium Unii, w tym zatrudniony na
podstawie umów personel miejscowy, odbyli przed przy
jazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przyjeździe
odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, opraco
wane na podstawie wskaźników ryzyka określonych dla
obszaru misji przez ESDZ;
d) zapewnia wprowadzanie w życie wszystkich uzgodnionych
zaleceń wydawanych w następstwie systematycznych ocen
bezpieczeństwa oraz w ramach sprawozdawczości śródokre
sowej i sprawozdawczości z wykonania mandatu dostarcza
WP, Radzie i Komisji pisemne sprawozdania na temat wdra
żania tych zaleceń oraz innych kwestii związanych
z bezpieczeństwem.
Artykuł 11
Składanie sprawozdań
SPUE regularnie składa WP i KPiB sprawozdania ustne
i pisemne. W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania
grupom roboczym Rady. Regularne sprawozdania pisemne są
rozprowadzane poprzez sieć COREU. Na zalecenie WP lub
KPiB, SPUE składa sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicz
nych.
Artykuł 12

2.
Delegatura Unii lub państwa członkowskie, zależnie od
przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.
Artykuł 10
Bezpieczeństwo
Zgodnie z polityką Unii, dotyczącą bezpieczeństwa personelu
rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań opera
cyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE podejmuje
wszelkie działania możliwe do zrealizowania, zgodne z jego
mandatem oraz odpowiadające stanowi bezpieczeństwa na
obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny,
służące zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim członkom
personelu bezpośrednio mu podlegającego, w szczególności:
a) sporządza plan bezpieczeństwa misji, w oparciu o wytyczne
ESDZ, obejmujący fizyczne, organizacyjne i proceduralne
środki bezpieczeństwa specyficzne dla danej misji,
zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się personelu
(1) Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.

Koordynacja
1.
SPUE wspiera ogólną koordynację polityczną Unii.
Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich
instrumentów Unii, aby zrealizować cele polityczne Unii.
SPUE koordynuje swoje działania z działaniami Komisji, jak
również – w stosownych przypadkach – z działaniami innych
SPUE aktywnych w regionie, w tym ze SPUE w południowym
regionie Morza Śródziemnego. SPUE regularnie przekazuje
informacje misjom państw członkowskich i delegaturom Unii.
2.
Szef delegatury Unii i szefowie misji państw członkow
skich utrzymują ścisłą współpracę ze SPUE w terenie. Dokładają
oni wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu
mandatu. SPUE, w ścisłej współpracy z szefem delegatury Unii
w Tel Awiwie, zapewnia szefom Misji Policyjnej Unii Europej
skiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) oraz Misji
Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu
granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) wskazówki na temat
lokalnej sytuacji politycznej. W miarę potrzeb SPUE oraz
cywilny dowódca operacji konsultują się wzajemnie. SPUE
działa także w porozumieniu z innymi podmiotami międzyna
rodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.
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Artykuł 13
Przegląd
Wdrażanie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami Unii w regionie są przedmiotem regular
nych przeglądów. Przed końcem listopada 2012 r. SPUE przedstawi WP, Radzie i Komisji sprawozdanie
z postępu prac, a na zakończenie mandatu – kompleksowe sprawozdanie z jego wykonania.
Artykuł 14
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2012 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON

Przewodniczący
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