Operacje cywilne w ramach
WPZiB: misje policyjne i
wsparcia granicznego

Statystyki
• 18 misji zakończonych (12 cywilnych, 6 wojskowych)
• 16 misji trwa (10 cywilnych, 6 wojskowych)

Źródło: strona internetowa EEAS, https://plus.google.com/102953480662788610164/posts/VWrbMhGjF5z.

Statystyki

Źródło: strona internetowa EEAS, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_nl.

Klasyfikacja misji cywilnych
Misje policyjne (EUPM, EUPOL, EUPAT)
Misje dot. wsparcia kontroli granicznej (EUBAM – EU
Border Assistance Mission)
Misje obserwacyjne (EUMM – EU Monitoring Mission)

Misje dot. reformy sektora bezpieczeństwa (EUCAP,
EUSEC)
Misje dot. reformy państwa prawnego (EULEX,
EUJUST)

Misje policyjne UE

EUPM BiH
European Union Police Mission
Miejsce: Bośnia i Hercegowina
Geneza:
 Porozumienie z Dayton z 1995 r.
 Brak uregulowania instytucji policyjnych
 1996 r. - ustanowienie pod egidą ONZ IPTF (International Police Task Force)
 2002 r. – ustanowienie EUPM Wspólnym działaniem Rady nr 2002/210
Czas trwania: 1 stycznia 2003 r. (pierwsza misja UE) – czerwiec 2012 r.
Budżet: łącznie circa 122 mln euro
Uczestnicy: 27 PC ( w tym PL) + 7 PT (m.in. Kanada, Islandia, Norwegia, Rosja,
Ukraina, Turcja i Szwajcaria)
Zasoby: ok. 478 funkcjonariuszy międzynarodowych i 296 narodowych

EUPM BiH

Źródło: A. Potyrała, Misja policyjna EUPM w Bośni i Hercegowinie, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Poznań 2010.

EUPM BiH
Cele misji:
– sprawne przejęcie zadań od ONZ IPTF
– Monitorowanie, doradzanie i nadzorowanie procesu tworzenia struktur policyjnych
działających zgodnie ze standardami UE (centralizacja)
– Wsparcie władz w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją
– Wzmocnienie współpracy policja-prokurator
– Wzmocnienie systemu penitencjarnego
– Zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności policji
Osiągnięcia:
– Powstrzymanie etnicznych konfliktów w BiH
– Ustanowienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– Zwiększenie kontroli i przejrzystości policji (wewnętrzne procedury)
– Polepszenie wizerunku policji w społeczeństwie (kampanie, np. Twoja policja)
– Ustanowienie numeru policyjnego 122 oraz Crime Stoppers hotline
– zniesienie wiz dla obywateli BiH w grudniu 2010 r.
– Policja i prokuratorzy uzyskali większe zdolności i kompetencje w walce z
przestępczością

EUPOL PROXIMA
Miejsce: Macedonia
Geneza:
 Problem z budową systemu politycznego oraz z mniejszością albańską
 Wojna w Kosowie i napływ uchodźców
 2001: konflikt wewnętrzny w Macedonii
 Porozumienie z Ochrydy (sierpień 2001)
 2003: misja wojskowa UE CONCORDIA
 Proxima ustanowiona Wspólnym działaniem Rady nr 2003/681
Czas trwania:
 Proxima I: 15 grudnia 2003 r. – grudzień 2004
 Proxima II: grudzień 2004 - grudzień 2005
Budżet: circa 31 mln euro
Uczestnicy: 22 (24) PC + 4 PT (m.in. Norwegia, Ukraina, Turcja i Szwajcaria)

Zasoby: ok. 186 funkcjonariuszy policji
 Polski Kontyngent Policyjny ustanowiony w 2004 r. (3 policjantów)

EUPOL PROXIMA
Cele:
– Realizacja umowy ramowej z Ochrydy z 2001 r. (m.in. reforma policji i
rządów prawa)
– cywilny etap po zakończeniu misji wojskowej UE CONCORDIA oraz
NATO (Allied Harmony)
– konsolidacja prawa i porządku, włączając w to działania mające na celu
walkę z przestępczością zorganizowaną;
– całościowa reforma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
– włączenie mniejszości albańskiej w struktury policyjne i zwiększenie
poziomu przestrzegania prawa przez nią (np. nadzór nad aresztowanymi)
– wsparcie przy realizacji reformy policji;
– pomoc w stworzeniu policji granicznej;
– monitorowanie, nadzorowanie i doradzanie lokalnej policji macedońskiej
w celu budowy zaufania pomiędzy policją a społecznością lokalną;
– promowanie europejskich standardów funkcjonowania policji

EUPAT

Źródło: A. Ciambra, Normative power' Europe: theory and practice of EU norms. The case of Macedonia, „Jean Monnet Working Papers
in Comparative and International Politics” 2008, no. 64.

EUPAT
• EU Police Advisory Team w Macedonii
• Kontynuacja EUPOL Proxima w nowej formie
– Potrzeba obecności stabilizacyjnej UE w rejonach wiejskich
– Obawa niestabilności w związku z negocjacjami w sprawie statusu Kosowa
– Przygotowanie warunków dla pomocy technicznej
• Ustanowiona wspólnym działaniem Rady nr 2005/826
• Czas trwania: 15 grudnia 2005 - 14 czerwca 2006
• Budżet: 1,5 mln euro
• Zasoby: 29 doradców policyjnych
• Uczestnicy: 16 PC bez Polski

EUPAT
Cele:
– Wspieranie rozwoju skutecznej i profesjonalnej służby policyjnej
opartej na europejskich standardach
– Monitorowanie i doradzanie w dziedzinie kontroli granicznej,
porządku publicznego i odpowiedzialności policji
– Walka z przestępczością zorganizowaną i korupcją
– Skupiał się na implementacji reformy policji
– Wzmocnienie współpracy policji z wymiarem sprawiedliwości
– Przygotowanie warunków do realizacji programów pomocy
technicznej UE dla Macedonii (CARDS, LIC)
Mechanizm konsultacji (raporty dot. postępów w danych obszarach)
Nie była to misja sensu stricto, raczej wsparcie w zakresie zbliżania
Macedonii do UE

EUPOL COPPS
EU Coordinating Office for Palestinian
Police Support
 Siedziba w Ramallah
 Początkowo działa tylko na Zachodnim Brzegu Jordanu
Geneza:
 Tworzenie policji AP od 1994 r.
 2000: druga intifada i zniszczenie infrastruktury policyjnej
 2003: mapa drogowa kwartetu – potrzeba budowy sił policyjnych AP
 2005: powołanie EU COPPS, a potem EUPOL COPPS wspólnym działaniem Rady nr
2005/797
Przykład aktywności UE w procesie pokojowym między Izraelem a Palestyną (razem z
EUBAM Rafah)
Czas trwania: listopad 2005 – obecnie
Budżet: ok. 10 mln rocznie
Zasoby: 69 funkcjonariuszy międzynarodowych + 45 lokalnych

Uczestnicy: 21 PC (1 osoba z Polski) + 3 PT (Turcja, Norwegia i Kanada)

EUPOL COPPS
Cele misji:
– Ustanowienie dobrze funkcjonującej policji Autonomii Palestyńskiej według
standardów międzynarodowych,
– szkolenie funkcjonariuszy policji, w tym urzędników wysokiej rangi
(szczebla okręgowego, centralnego i ministerialnego), np. zakładanie
kajdanek, rozpoznawanie narkotyków, techniki kryminalistyczne
– koordynowanie i ułatwianie pomocy UE i międzynarodowej adresowanej do
władz palestyńskich (np. ENPI, EIS, PEGASE),
– doradzanie i planowanie w kwestiach dotyczących spraw karno-sądowych
– realizacja określonych projektów (np. stworzenie systemu łączności
policyjnej, Centrum Szkoleniowe w Jerycho, zunifikowanie dwóch
systemów prawnych w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu)
– wzmocnienie systemu penitencjarnego (ulepszenie systemu więziennictwa)
– angażowanie kobiet w struktury policyjne (zmiana stosunku do ich roli, np.
zwalczanie honorowych zabójstw)
– jurydyzacja przestępczości (ok. 70% spraw kryminalnych jest
rozstrzyganych poza systemem prawnym)

EUPOL Afganistan
Powody:
 Odbudowa kraju po wojnie
 trudna sytuacja afgańskiej policji narodowej (ANP)
Ustanowiona wspólnym działaniem Rady 2007/369
Szefem misji kobieta: Pia Stjernvall z Finlandii
Budżet: 44 mln euro (2016)
Czas trwania: 15 czerwca 2007 – grudzień 2016

Zasoby: 112 międzynarodowych ekspertów oraz 122 lokalnych
Uczestnicy: 16 PC (w tym Polska) + 4 PT

EUPOL Afganistan
Cele:
– profesjonalizacja afgańskich cywilnych sił policyjnych
– reforma MSW Afganistanu
– szkolenia i doradzanie w zakresie: działań wywiadowczych, prowadzenia śledztw
kryminalnych, policyjnego systemu dowodzenia, działań antykorupcyjnych,
współpracy na linii policja-prokuratura oraz promowanie praw człowieka w policji
(udział kobiet)
– zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
Sprawozdanie TO z 2015 r. – krytyczna ocena misji
Mimo to wiele osiągnięć:
– Ustanowienie ANP, szkoły wyższej policji (2010), szkoły zarządzania
przestępczością (2014), numeru 119
– Reforma MSW
– Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa (program TV „Komisarz
Amanullah”), udział kobiet w policji
– Zwiększenie praworządności (ombudsman, harmonizacja prawa wg standardów
międzynarodowych i praw człowieka)

EUPOL Kinszasa
Miejsce: DR Kongo (Kinszasa)
Cele:
 wspieranie budowy zintegrowanej jednostki policyjnej DR Kongo w
trakcie rządów Josepha Kabili (2003-2006)
 Zapewnienie bezpieczeństwa w stolicy przed wyborami w 2006 r.
Czas trwania: 12 kwietnia 2005-czerwiec 2007
Budżet: 4,3 mln euro
Zasoby: 23 funkcjonariuszy UE
Uczestnicy: 6 PC (BL, FRA, IT, HOL, POR i SWE)

EUPOL DR Kongo
Kontynuacja EUPOL Kinszasa
– Poszerzenie geograficzne
– Sytuacja po wyborach w 2006 r.

Ustanowiony wspólnym działaniem Rady nr 2007/405
Czas trwania: czerwiec 2007 do dzisiaj
Budżet: ok. 7 mln euro

Zasoby: 53 funkcjonariuszy międzynarodowych i 9 lokalnych
Uczestnicy: 9 PC (GER, POR, BL, HISZP, FIN, FRA, IT,
RUM, SWE)

EUPOL DR Kongo
Cele:
– Restrukturyzacja sektora policji (Kongijskiej Policji Narodowej –
Police Nationale Congolaise), w tym integracja PNC z IPU
– przyczynianie się do współpracy pomiędzy siłami policyjnymi a
wymiarem sprawiedliwości
– działania ukierunkowane na całościową spójność reform systemu
bezpieczeństwa
– Kontrola policji (powołanie Generalnego Inspektora ds. kontroli
policji),
– współpraca z KE, misją EUSEC Kongo oraz innymi organizacjami
międzynarodowymi
– udział w procesie pokojowym na wschodzie DRK (rejon Kivu),
obejmującym policję oraz problematykę płci, prawa człowieka i
kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych (walka z przestępczością
seksualną)

Misje wsparcia kontroli
granicznej

EUBAM Rafah
Cele:
– Wsparcie punktu granicznego w Rafah na granicy
Strefy Gazy i Egiptu
– Realizacja Porozumienia o Ruchu i Dostępie z 2005 r. oraz mapy
drogowej w sprawie procesu pokojowego z 2003 r.
– UE jako „trzecia strona” zapewniająca bezpieczeństwo graniczne
– Pomoc AP w zakresie budowania i zwiększenia efektywności
służb granicznych i celnych (m.in. szkolenia, pomoc techniczna)
– Monitoring i doradzanie służbom granicznym (brak władzy
wykonawczej)
Czas trwania: listopad 2005 – obecnie
– W 2007 r. została zawieszona
Budżet: ok. 1,6 mln euro do 2017 r.
Uczestnicy: 3 PC (IT, FRA i NIE)

EUBAM Rafah

Źródło: strona internetowa włoskiego Ministerstwa Obrony,
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int_concluse/EUBAMRafah/Pagine/default.aspx.

EUBAM Libia
Cele:
– Pomoc w zbudowaniu zintegrowanego systemu zarządzania granicami
– Współpraca z misją ONZ UNSMIL
– Wsparcie planistyczne dla rządu libijskiego w dziedzinie sądownictwa
karnego, egzekwowania prawa, migracji, ochrony granic i zwalczania
terroryzmu
– Zaplanowanie przyszłej misji cywilnej UE w Libii
Czas trwania: maj 2013 – obecnie
– W latach 2014-2015 przerwana
Siedziba: w Tunisie (Tunezja), nie w Libii
Budżet: 17 mln (lata 2016-2017)
Uczestnicy: 10 PC (NIE, DK, HISZP, FIN, FRA, IRL, IT, HOL, RUM i SWE)

EUBAM Moldova/Ukraina
Cele:
– harmonizacja procedur i standardów zarządzania granicami z obowiązującymi w UE;
– pomoc w zwiększaniu zdolności operacyjnych i komplementarności ukraińskich i
mołdawskich służb celnych i straży granicznych;
– Szkolenia, prawo do niezapowiedzianych wizyt, prawo do sprawdzania dokumentów,
prawo do obecności w czasie kontroli granicznej
– Wsparcie procesu pokojowego w Naddniestrzu
– Pomoc w realizacji DCFTA
Czas trwania: grudzień 2005 – obecnie

Misja specyficzna:
– Ustanowiona przez KE w ramach Memorandum of Understanding między KE, UKR i
MOŁ (na wniosek UKR i MOŁ)
– Formalnie nie jest to misją prowadzona w ramach WPBiO
– Finansowana z EIS
Uczestnicy: wszystkie PC oprócz SZWE, MT, IRL, HISZP i LUX + 3 PT (Gruzja, Kazachstan,
Tadżykistan)
– Polska – 18 funkcjonariuszy

EUBAM Moldova/Ukraina

Źródło: ENPI – Info Center, http://www.euneighbours.eu/list_type.php?id_type=9&page=3&subject=2.

