Operacje cywilne w ramach
WPZiB: misje obserwacyjne,
reformy sektora bezpieczeństwa
oraz reformy państwa
prawnego

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 obserwacyjne UE

EUMM Georgia
European Union Monitoring Mission w Gruzji
– Powołana wspólnym działaniem Rady nr 2008/736/WPZiB

Geneza:
– Dążenia niepodległościowe Abchazji i Osetii Południowej wsparte przez Rosję
– 2008: wojna pomiędzy Gruzją i Rosją
– Mediacja UE (inicjatywy Francji i Polski)
– porozumienie sześciopunktowe z sierpnia 2008 r. oraz implementacyjne z września
2008 r.
Czas trwania: 1 października 2008 r. do dzisiaj
Budżet: 18,3 mln euro rocznie
Uczestnicy: ok. 200 ekspertów z 28 PC
– Polska wysłała 20 (obecnie 16) obserwatorów (żołnierze, dyplomaci, strażnicy
graniczni i policjanci)

EUMM Georgia
Cele:
– Nadzorowanie realizacji postanowień porozumienia sześciopunktowego i implementacyjnego
– Zapewnienie długoterminowej stabilności w Gruzji (zapobieganie konfliktom, hotline,
monitoring ruchu wojsk i granic administracyjnych)
– monitorowanie sytuacji humanitarnej i przypadków naruszeń praw człowieka (wydawanie
sprawozdań dot. sytuacji praw człowieka, poszanowania prawa humanitarnego,
praworządności i powrotu przesiedleńców i uchodźców)
– Zapewnianie normalizacji (monitoring państwa prawa, skuteczności egzekwowania prawa,
bezpieczeństwa połączeń transportowych, infrastruktury i obiektów energetycznych)
– Budowa zaufania (zmniejszanie napięć między stronami)
– Promowanie polityk UE w regionie, w tym polityka informacyjna (obalanie propagandy
rosyjskiej)

Osiągnięcia:
– Rosjanie opuścili terytorium Gruzji, ale pozostali w Abchazji i Osetii
– Przywrócenie kontroli Gruzji nad utraconym terytorium i nad szlakami komunikacyjnymi
– Gruzja ograniczyła obecność wojskową w rejonie Abchazji i Osetii (realizacja pkt 4
porozumienia), dała obserwatorom UE prawo do inspekcji swoich sił, w tym również sił
bezpieczeństwa państwowego i policji (poprawa wizerunku Gruzji na Zachodzie)
– Rosja nie wypełnia wszystkich punktów (np. pkt 3 o zapewnieniu pomocy humanitarnej, pkt 5
o wycofaniu swoich sił do stanu sprzed wojny)
– Po wycofaniu się misji ONZ i OBWE EUMM jest kluczowym elementem bezpieczeństwa
Gruzji

EUMM Georgia

Źródło: strona internetowa EUMM Georgia, https://eumm.eu/en.

AMM Aceh
Aceh Monitoring Mission w indonezyjskiej prowinicji Aceh
– Ustanowiony wspólnym działaniem Rady 2005/643/WPZiB
Geneza:
– Silny ruch separatystyczny (GAM - Ruch Wyzwolenia Aceh)
– Konflikt z Dżakartą w latach 1953-2006
– Rozmowy pokojowe przy mediacji UE - podpisanie w 2005 r. Memorandum
of Understanding między IND i GAM w Helsinkach

Czas trwania: 15 września 2005 r. – 15 grudnia 2006 r.
Budżet: 15 mln euro
Uczestnicy: 12 PC (bez Polski) + 7 PT (NOR i SZWAJ, w tym kraje ASEAN:
Tajlandia, Malezja, Brunei, Singapur i Filipiny)

AMM Aceh

Źródło: portal worldmap, https://www.worldmap.pl/mapy/mapa-fizyczna-indonezji.jpg.

AMM Aceh
Cele:
– Nadzorowanie realizacji MoU z 2005 r., w szczególności monitorowanie: procesu
rozbrojenia członków GAM, procesu relokacji sił zbrojnych i policyjnych,
przeprowadzanie dochodzeń i rozstrzyganie w sprawach związanych z naruszeniami
porozumienia;
– monitorowanie reintegracji społecznej aktywnych członków GAM;
– monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz pomoc w tej dziedzinie;
– monitorowanie procesu zmian legislacyjnych
– zainicjowanie i utrzymywanie kontaktu oraz dobrej współpracy między rządem
Indonezji a GAM
Osiągnięcia:
– Utrzymanie autonomii Aceh, wycofanie sił zbrojnych Indonezji
– Rozbrojenie członków GAM i ich reintegracja społeczna (GAM wygrał wybory w
2005 r.)
– Zmiany w prawie, które umożliwiły udział w wyborach lokalnym partiom
politycznym (wzrost poziomu demokracji)
– przeprowadzenie pierwszych w historii Aceh bezpośrednich wyborów lokalnych w
grudniu 2005 roku
– Zbliżenie UE do ASEAN

Misje dotyczące reformy
sektora bezpieczeństwa

EU SSR
EU Security Sector Reform Mission w Gwinei-Bissau
Geneza:
– Sytuacja wewnętrzna w Republice Gwinei-Bissau
– Zły stan sektora bezpieczeństwa w RG-B
Główne cele:
– wsparcie wdrożenia Krajowej Strategii Reformy Sektora Bezpieczeństwa z 2008 r.
w RG-B (pomoc w opracowaniu planów dotyczących zmniejszenia i restrukturyzacji
sił zbrojnych i bezpieczeństwa);
– opracowanie ram prawnych dotyczących m.in. wojska, policji, prokuratury, gwardii
narodowej, administracji (w 2010 r. RG-B przyjęła pakiet regulacji w tym zakresie);
– doradztwo w planowaniu oraz rozwoju zdolności w zakresie prowadzenia
efektywnych śledztw;
– doradztwo dla krajowego biura Interpolu w Bissau;
Czas trwania: czerwiec 2008 r. – 30 września 2010 r.
 Misja zakończona w wyniku zamachu stanu w dniu 1 kwietnia 2010 r.
Uczestnicy: 6 PC (FRA, DE, IR, PT, HISZP, SWE)

EUAVSEC
EU Aviation Security Mission w międzynarodowym porcie
lotniczym Dżuba w Sudanie Południowym
Geneza:
– Problemy Sudanu Południowego po uzyskaniu niepodległości w 2011 r.
– Wniosek do UE o pomoc w zakresie bezpieczeństwa lotniska JIA
Główne cele misji:
– wzmocnienie ochrony lotnictwa, kontroli granicznej oraz egzekwowania prawa na
JIA, zgodnie ze standardami praw człowieka;
– doradztwo w celu ustanowienia w Ministerstwie Transportu i na JIA jednostki ds.
ochrony lotnictwa;
– poprawa skuteczności urzędników związanych z ochroną lotnictwa, zgodnie z
normami ICAO poprzez szkolenia, opiekę pedagogiczną, monitoring, doradztwo,
pomoc i koordynację;
– propagowanie znajomości problematyki bezpieczeństwa wśród podmiotów
komercyjnych i prywatnych działających na JIA.
Czas trwania: 12 czerwca 2012 r. – 17 stycznia 2014 r.

EUCAP NESTOR/Somalia
EUCAP NESTOR - European Union Mission on Regional Maritime Capacity
Building in the Horn of Africa
– Miejsce: Róg Afryki oraz Zachodni Ocean Indyjski (Dżibuti, Somalia, Seszele, Kenia i
Tanzania)
W 2016 r. dokonano rewizji EUCAP NESTOR, w wyniku której:
– Zmieniono nazwę na EUCAP Somalia - EU Capacity Building Mission in Somalia
– Ograniczono się tylko do Somalii, zawieszając działalność w pozostałych państwach
Rogu Afryki i Zach. Oceanu Indyjskiego
Geneza:
– Powstanie piractwa somalijskiego
– Strategia UE dla Rogu Afryki z 14 listopada 2011 r.
Czas trwania:
– EUCAP NESTOR – 2012-2016
– EUCAP Somalia – 2016 –obecnie
Uczestnicy: 15 PC (bez Polski)

EUCAP NESTOR/Somalia

Źródło: http://www.geobythecloud.fr/2014/01.

EUCAP NESTOR/Somalia
Najważniejsze cele EUCAP NESTOR:
– Budowa w państwach Rogu Afryki i Zachodniego Oceanu Indyjskiego
trwałych zdolności morskich w celu poprawy ich bezpieczeństwa
morskiego, zwalczania piractwa i zarządzania obszarami morskimi (np.
szkolenia);
– uzupełnia działania dwóch innych misji wojskowych UE – EUNAVFOR
ATALANTA i EUTM Somalia;
– wspiera władze w regionie w budowie agencji bezpieczeństwa morskiego
pełniących funkcję straży przybrzeżnej oraz lądowej policji przybrzeżnej
(w Somalii);
– udziela wsparcia w zakresie wyposażenia floty morskiej;
– udziela wsparcia w umacnianiu ustawodawstwa krajowego dotyczącego
bezpieczeństwa morskiego
– wzmacnianie praworządności (postępowania karne przeciwko piratom)
Budżet: ok. 23 mln euro rocznie

EUCAP NESTOR/Somalia
Najważniejsze cele EUCAP Somalia:
– zwiększenie zdolności Somalii w zakresie egzekwowania przepisów
morskiego prawa cywilnego, tak aby mogła ona skutecznie zarządzać
swoimi obszarami morskimi;
– zwiększenie zdolności Somalii w zakresie przeprowadzania kontroli
połowów i egzekwowania przepisów, zapewniania działań poszukiwawczoratowniczych na morzu, zwalczania przemytu, walki z piractwem oraz
patrolowania w strefie przybrzeżnej na lądzie i na morzu;
– realizuje te cele poprzez wspieranie władz Somalii w opracowywaniu
niezbędnego ustawodawstwa oraz ustanowieniu organów sądowych,
– zapewnia niezbędny mentoring, doradztwo, szkolenia
– dostarcza odpowiedni sprzęt somalijskim organom egzekwowania
morskiego prawa cywilnego

Budżet: 12 mln euro (okres półroczny)

EUCAP NESTOR/Somalia

Źródło:. http://www.eucap-som.eu

EUCAP Sahel Mali
Geneza:
– Wojna domowa w Mali od 2012
– rozwój terroryzmu (np. Al-Kaida Islamskiego Maghrebu)
Cele:
– umożliwienie władzom malijskim przywrócenia i utrzymania porządku
konstytucyjnego i demokratycznego oraz trwałego pokoju w Mali, a także
przywrócenia i utrzymania władzy państwowej
– wsparcie dla misji wojskowej EUTM Mali oraz ONZ MINUSMA
– szkolenie, doradztwo oraz dostarczanie ekspertyz dla sił bezpieczeństwa Mali
(żandarmerii, straży narodowej, policji) oraz wymiaru sprawiedliwości
– wzmocnienie roli organów sądowych i administracyjnych
– Wsparcie w walce z terroryzmem, handlem ludźmi, przestępczością
zorganizowaną oraz wzmocnienie kontroli granicznej
Czas trwania: 15 stycznia 2015 r. – obecnie
Uczestnicy: 14 PC (bez Polski od września 2015 r.)

EUCAP Sahel Mali

Źródło: https://www.eda.admin.ch/civpol/en/home/einsaetze/minusma-eucap-sahel-mali.html.

EUCAP Sahel Niger
Geneza:
– Niestabilna sytuacja w Mali i Libii wpływająca na Niger
– Rozwój terroryzmu (Boko Haram)
– Przyjęcie strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie Sahelu
Cele:
– szkolenia i doradztwo w zakresie zwalczania terroryzmu, przestępczości
zorganizowanej, i nielegalnej migracji zgodnego z prawami człowieka;
– wzmocnienie sił Nigru odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w
państwie, poprawa współpracy między odpowiednimi służbami (żandarmerią,
policją i gwardią narodową) oraz wzmocnienie współpracy regionalnej;
– wzmocnienie praworządności przez rozbudowę zdolności do prowadzenia
dochodzeń w sprawach karnych (programy szkoleniowe)
– współpraca z EUBAM Libia i EUCAP Sahel Mali
Czas trwania: 8 sierpnia 2012 r. - obecnie
Uczestnicy: 12 PC (bez Polski)

EUCAP Sahel Niger

Źródło: http://pluseurope.over-blog.com/2016/06/eu-increases-sahel-mali-s-civilian-mission-budget.html.

Misje dotyczące reformy
państwa prawnego

EUJUST THEMIS
EU Rule of Law Mission w Gruzji
Geneza:
– 2003: rewolucja róż
– 2004: wybory wygrywa M. Saakaszwili, zmiana kursu na prozachodni
– Wniosek Gruzji o pomoc UE w reformie systemu sądownictwa

Cele:
– pomoc w reformie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zgodnie
ze standardami europejskimi
– pomoc w przygotowaniu narodowej strategii reformy wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych
– doradztwo w przygotowywaniu ustawodawstwa karnego (np. KPK)
– szkolenia sędziów, prokuratorów, policjantów
Czas trwania: 15 lipca 2004 r. – 15 lipca 2005 r.
Uczestnicy: 10 PC (w tym Polska)

EUJUST LEX
European Union Integrated Rule of Law Mission w Iraku
Geneza:
– 2003: operacja Iracka wolność
– Brak sądownictwa i struktur egzekwowania prawa
– Rekonstrukcja Iraku po wojnie: wniosek o pomoc UE
Cele:
– Wzmocnienie rządów prawa i promocja kultury respektowania praw człowieka
– Pomoc w utworzeniu systemu sądownictwa karnego
– Szkolenie urzędników irackiej policji, sądownictwa i więziennictwa (np.. kursy z
technik kryminalistycznych), przeszkolono ok. 7000 urzędników
– Zwiększenie świadomości praw człowieka wśród Irakijczyków, w tym
równouprawnienia kobiet i mężczyzn
Czas trwania: 1 lipca 2005 r. – 31 grudnia 2013 r.
– Do 2011 r. w Brukseli, potem w Bagdadzie
Uczestnicy: 17 PC (w tym Polska) + Norwegia

EUJUST LEX

Źródło: http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/pdf/facsheet_eujust-lex_iraq_en.pdf.

EUJUST LEX

Źródło: D. Korski, EUJUST LEX (Iraq), [w:] G. Grevi, D. Helly, D. Keohane (red.), European Security and Defence
Policy: the first ten years (1999-2009), EUISS, Paris 2009, s. 236.

EULEX Kosowo
EU Rule of Law Mission w Kosowie
– Największa misja UE

Geneza:
–
–
–
–

Konflikty etniczne między Serbami i Albańczykami
Wojna rządu JUG z UCK - wysiedlenia, kryzys uchodźczy
1999: interwencja NATO, przyjęcie porozumienia
1999: ustanowienie misji UNMIK (przez RB ONZ) oraz sił KFOR (przez
NATO)
– 2007: plan „nadzorowanej niepodległości” Ahtisaari’ego – rola UE
– 2008: ogłoszenie niepodległości przez Kosowo, potrzeba budowy struktur
państwowych

Czas trwania: 9 grudnia 2008 r. – obecnie

Skład: 3200 funkcjonariuszy (głównie policjanci i sędziowie)
Uczestnicy: 27 PC (bez Cypru) + 5 PT (Kanada, Norwegia, Turcja,
Szwajcaria i USA)
– Polska posiada największą reprezentację (120 funkcjonariuszy)

EULEX Kosowo
Główne cele:
– Budowanie instytucji administracji publicznej Kosowa, władz sądowniczych oraz
organów odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa (zwłaszcza na północy Kosowa)
– Misja zawiera komponent policyjny, celny, administracyjny i wymiaru sprawiedliwości
– pomoc w tworzeniu niezależnego, wieloetnicznego systemu sądowniczego oraz
wieloetnicznych służb policyjnych i celnych (np. propozycje regulacji prawnych)
– zapewnia utrzymanie praworządności i porządku publicznego (np. uchyla lub unieważnia
decyzje operacyjne władz Kosowa, tworzy FPU i SPU wspierające policję Kosowa);
– dopilnowuje, aby przypadki zbrodni wojennych, terroryzmu, przestępczości
zorganizowanej, korupcji, zbrodni międzyetnicznych, przestępstw gospodarczych były
przedmiotem właściwych dochodzeń, osądzone, a wyroki wykonane (np. powołanie SITF
- Special Investigative Task Force czy Specjalnego Trybunału w Hadze);
– zapewnia poszanowanie praw człowieka i równouprawnienia płci.
Cele te EULEX realizuje poprzez:
– MMA (Monitoring, Mentoring and Advising) – monitoruje instytucje Kosowa, a także
mentoruje i doradza im we wszystkich dziedzinach związanych z praworządnością;
– Uprawnienia wykonawcze (np. sędziowie i prokuratorzy z UE są członkami służb
kosowarskich, a więc ścigają i orzekają w sprawach konstytucyjnych, cywilnych oraz
karnych)

EULEX Kosowo

Źródło: V. Vargova, EULEX Kosovo: the largest EU Mission with little success, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych,
http://blog.centruminicjatyw.org/2014/03/cii-ps_kosovo.
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