
ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1193 

od 19. srpnja 2021. 

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini te o izmjeni 
Odluke (ZVSP) 2019/1340 

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1) Vijeće je 8. kolovoza 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/1340 (1) o imenovanju g. Johanna SATTLERA posebnim 
predstavnikom Europske unije (PPEU) u Bosni i Hercegovini. Mandat PPEU-a istječe 31. kolovoza 2021.

(2) Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za razdoblje od 24 mjeseca te bi trebalo utvrditi novi financijski referentni iznos 
za razdoblje od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2023.

(3) PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva 
vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat g. Johanna SATTLERA kao posebnog predstavnika Europske unije (PPEU) u Bosni i Hercegovini produljuje se do 
31. kolovoza 2023. Vijeće može odlučiti o produljenju ili ranijem završetku mandata PPEU-a na temelju procjene 
Političkog i sigurnosnog odbora i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Članak 2.

Odluka (ZVSP) 2019/1340 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 5. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a za razdoblje od 
1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2023. iznosi 12 800 000 EUR.”;

2. u članku 14. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„PPEU Vijeću, VP-u i Komisiji podnosi redovita izvješća o napretku, a do 31. svibnja 2023. završno sveobuhvatno 
izvješće o provedbi mandata.”.

(1) Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1340 od 8. kolovoza 2019. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini 
(SL L 209, 9.8.2019., str. 10.).
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2021.

Za Vijeće
Predsjednik

J. PODGORŠEK
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