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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. júla 2003 bola v Bruseli
podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou úniou o účasti Slovenskej
republiky v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Dohoda nadobudla platnosť 31.
júla 2003 na základe článku 8.
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DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou úniou o účasti Slovenskej
republiky v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine

Vláda Slovenskej republiky a Európska únia (ďalej len „zmluvné strany“), berúc do úvahy –
prítomnosť Medzinárodných policajných jednotiek Organizácie Spojených národov (ďalej len
„IPTF“) v Bosne a Hercegovine od roku 1996 a ponuku Európskej únie zabezpečiť od 1. januára
2003 kontinuitu prítomnosti IPTF v Bosne a Hercegovine, – prijatie tejto ponuky Bosnou a
Hercegovinou na základe listov z 2. a zo 4. marca 2002, v ktorých sa medziiným uvádza, že
Plánovací tím EUPM bude mať status, aký majú v súčasnosti členovia Monitorovacej misie
Európskej únie (ďalej len „EUMM“) v Bosne a Hercegovine, – prijatie Spoločnej akcie 2002/210
CFSP o Policajnej misii Európskej únie (ďalej len „EUPM“) v Bosne a Hercegovine, ktorú schválila
Rada Európskej únie 11. marca 2002 a v ktorej sa uvádza, že európske členské štáty NATO, ktoré
nie sú členskými štátmi Európskej únie, a iné štáty, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej
únie, ako aj ďalšie štáty, ktoré sú členskými štátmi OBSE, ale nie sú členskými štátmi Európskej
únie, súčasne poskytujúce personál IPTF, sú prizvané podieľať sa na EUPM, – Dohodu medzi
Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou o činnosti EUPM v Bosne a Hercegovine, uzatvorenú
4. októbra 2002,1) vrátane ustanovení o statuse personálu EUPM, dohodli sa takto:

Článok 1
Rámec dohody

Vláda Slovenskej republiky sa stotožňuje s ustanoveniami Spoločnej akcie 2002/210/CFSP o
Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine vrátane prílohy o vyhlásení misie pre EUPM,
ktorú prijala Rada Európskej únie 11. marca 20022) v súlade s ustanoveniami uvedenými v
nasledujúcich článkoch.

Článok 2
Osoby dočasne vyslané do EUPM

(1) Vláda Slovenskej republiky dočasne vyšle do EUPM príslušníkov Policajného zboru alebo
členov medzinárodného civilného štábu. Tieto osoby sú vyslané na dobu minimálne jedného (1)
roka, berúc do úvahy potrebu ich vhodnej výmeny.

(2) Vláda Slovenskej republiky zabezpečí, aby príslušníci Policajného zboru alebo členovia
medzinárodného civilného štábu dočasne vyslaní do EUPM vykonávali svoju misiu v súlade s
ustanoveniami Spoločnej akcie 2002/210/CFSP.

(3) Vláda Slovenskej republiky včas informuje EUPM a Generálny sekretariát Rady Európskej
únie o všetkých zmenách týkajúcich sa personálu dočasne vyslaného do EUPM.

(4) Personál dočasne vyslaný do EUPM sa podrobí dôkladnej lekárskej kontrole a očkovaniu.
Príslušný orgán Slovenskej republiky vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti tohto personálu
vykonávať požadované činnosti. Kópiu potvrdenia treba priložiť k dokumentom personálu, ktorý je
dočasne vyslaný do EUPM.

(5) Vláda Slovenskej republiky znáša náklady na vyslanie príslušníkov Policajného zboru alebo
členov medzinárodného civilného štábu vrátane nákladov na ich mzdu a peňažné príspevky,
nákladov na lekárske ošetrenie, poistenia a cestovných výloh do Bosny a Hercegoviny a späť.

Článok 3
Štatút osôb vyslaných do EUPM

(1) Personál vyslaný vládou Slovenskej republiky pre potreby EUPM musí byť realizovaný do 31.
decembra 2002 podľa Zmluvy o Predbežnom tíme EUPM a od 1. januára 2003 je realizovaný podľa
Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou o činnosti EUPM v Bosne a Hercegovine
uzatvorenej 4. októbra 2002.
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(2) Vláda Slovenskej republiky zodpovedá za vysporiadanie všetkých požiadaviek vzťahujúcich sa
na personál vyslaný do EUPM, ktoré tento personál uplatní alebo ktoré sa ho týkajú. Vláda
Slovenskej republiky zodpovedá za všetky úkony vykonané voči vyslanému personálu.

(3) EUPM je neozbrojenou misiou, preto sa na ňu nevzťahujú žiadne pravidlá o ozbrojených
misiách.

(4) Vyslaní príslušníci Policajného zboru vykonávajú činnosť vo svojich národných uniformách.
EUPM poskytuje barety a príslušné označenie.

Článok 4
Systém velenia

(1) Vláda Slovenskej republiky podieľajúca sa na EUPM nezasahuje do autonómie rozhodovania
Európskej únie. Personál vyslaný vládou Slovenskej republiky je povinný plniť si svoje úlohy a
správať sa v súlade so záujmami EUPM.

(2) Personál vyslaný do EUPM plne riadia jeho štátne orgány.

(3) Štátne riadiace orgány postúpia operačné rozkazy (OPCOM) veliteľovi misie/policajnému
komisárovi EUPM, ktorý vydáva príslušné rozkazy prostredníctvom hierarchickej štruktúry velenia
a kontroly.

(4) Veliteľ misie/policajný komisár zabezpečuje každodenné riadenie EUPM.

(5) Vláda Slovenskej republiky má rovnaké práva a povinnosti každodenného riadenia činností
ako členské štáty Európskej únie, ktoré sa podieľajú na činnostiach podľa článku 8 ods. 2
Spoločnej akcie 2002/210/CFSP. Riadenie týchto činností sa uskutočňuje v súlade s bežnou
činnosťou policajnej misie a v rámci jej veliteľstva.

(6) Veliteľ misie/policajný komisár EUPM zodpovedá za disciplínu personálu misie. V prípade
potreby vykoná disciplinárne konanie oprávnený orgán vysielacieho štátu.

(7) Vláda Slovenskej republiky určí národný kontaktný útvar (ďalej len „NPCs“), ktorý bude
zastupovať personál vyslaný do misie. NPCs informuje veliteľa misie/policajného komisára EUPM o
národných záležitostiach a je zodpovedný za každodennú disciplínu personálu.

(8) Rozhodnutie Európskej únie o skončení vyslania sa uskutoční po rozhovoroch s vládou
Slovenskej republiky za predpokladu, že vláda Slovenskej republiky vyslala osoby do EUPM do dňa
skončenia tejto misie.

Článok 5
Utajované skutočnosti

Vláda Slovenskej republiky prijme príslušné opatrenia týkajúce sa utajovaných skutočností, s
ktorými prídu do styku osoby vyslané do EUPM tak, aby zodpovedali bezpečnostným nariadeniam
Rady Európskej únie obsiahnutým v rozhodnutí Rady č. 2001/264/EC z 19. marca 2001.3)

Článok 6
Príspevok na bežné výdavky

(1) Vláda Slovenskej republiky bude prispievať na bežné výdavky EUPM sumou vo výške 25 000
eúr ročne. Slovenská republika zváži možnosť poskytnutia osobitného dobrovoľného príspevku na
bežné výdavky, berúc do úvahy svoje možnosti a stupeň zainteresovanosti.
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(2) Medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a veliteľom misie/policajným komisárom
EUPM bude uzatvorená dohoda o poukázaní príspevku vlády Slovenskej republiky určeného na
bežné výdavky EUPM. Táto dohoda bude obsahovať ustanovenia o

a) výške poukázanej sumy vrátane prípadného dobrovoľného príspevku,

b) spôsobe platby a prevodu príslušnej sumy,

c) overovacích opatreniach týkajúcich sa kontroly a auditu poukázanej sumy, ak je to potrebné.

(3) Vláda Slovenskej republiky formálne informuje EUPM a Generálny sekretariát Rady
Európskej únie o výške svojho príspevku na bežné výdavky do 15. novembra 2002 a potom vždy
do 1. novembra príslušného roku, pričom finančný výkaz uzavrie vždy do 15. decembra
príslušného roku.

(4) Príspevok vlády Slovenskej republiky určený na bežné výdavky EUPM bude poukázaný do
31. marca každého roku na bankový účet založený v príslušnom štáte na tento účel.

Článok 7
Nedodržanie podmienok

Ak jedna zo zmluvných strán nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z textu predchádzajúcich
článkov, druhá zmluvná strana má právo vypovedať túto dohodu na základe písomného
oznámenia doručeného dva (2) mesiace pred dátumom vypovedania.

Článok 8
Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu. Dohoda zostáva platná po čas pokrývajúci
príspevok Slovenskej republiky poukázaný EUPM.

Dané v Bruseli 31. júla 2003 v štyroch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Miroslav Adamiš v. r.

Za Európsku Úniu:

Maria-Louisa Overvard v. r.
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K ozná me niu č. 620/2003 Z. z.

AG RE  E  MENT
bet we en the Go ver nment of the Slo vak Re pub lic and the Eu ro pe an Union

on the par ti ci pa tion of the Slo vak Re pub lic in the Eu ro pe an Union
Po li ce Mis sion (EUPM) in Bos nia and Her ze go vi na (BiH)

The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic
on the one hand

and

the Eu ro pe an Union
on the ot her hand

(To get her he re i naf ter re fer red
to as the “Par ti ci pa ting Par ties”)

ta king into ac co unt

— the pre sen ce of the Uni ted Na tio ns In ter na tio nal
Po li ce Task For ce (IPTF) in Bos nia and Her ze go vi na
sin ce 1996 and the of fer of the Eu ro pe an Union to
en su re, by 1 Ja nu a ry 2003, the follow-on to the IPTF 
in Bos nia and Her ze go vi na,

— the ac cep tan ce by Bos nia and Her ze go vi na of that
of fer, by ex chan ge of let ters of 2 and 4 March 2002,
which pro vi des in ter alia that the EUPM Plan ning
team be gran ted the sta tus cur ren tly ap pli cab le to
the mem bers of the Eu ro pe an Union Mo ni to ring
Mis sion (EUMM) in Bos nia and Her ze go vi na,

— the adop tion by the Co un cil of the Eu ro pe an Union
on 11 March 2002 of Jo int Ac tion 2002/210/CFSP
on the Eu ro pe an Union Po li ce Mis sion (EUPM) in
Bos nia and Her ze go vi na, sta ting that non-EU
Eu ro pe an NATO mem bers and ot her Sta tes which
are can di da tes for ac ces sion to the Eu ro pe an Union
as well as ot her non-EU OSCE Mem ber Sta tes,
cur ren tly pro vi ding staff to IPTF, are in vi ted to
con tri bu te to the EUPM,

— the ag re e ment con clu ded on 4 Oc to ber 2002
bet we en the EU and Bos nia and Her ze go vi na on the
ac ti vi ties of the EUPM in Bos nia and Her ze go vi na,1

in clu ding pro vi sions on the sta tus of the EUPM
per son nel,

have ag re ed as fol lows:

Ar tic le 1

Fra me work

The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall
as so cia te it self with the pro vi sions of the Jo int Ac tion
2002/210/CFSP on the Eu ro pe an Union Po li ce
Mis sion in Bos nia and Her ze go vi na in clu ding its an nex

on the mis sion sta te ment for EUPM, adop ted by the
Co un cil of the Eu ro pe an Union on 11 March 2002,2 in
ac cor dan ce with the pro vi sions sti pu la ted in the
fol lo wing ar tic les.

Ar tic le 2

Per son nel se con ded to the EUPM

1. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall
con tri bu te to the EUPM with se con ded po li ce
of fi cers and/or in ter na tio nal ci vi lian staff. This
per son nel sho uld be se con ded for a mi ni mum of one
year, ta king into ac co unt that ap prop ria te ro ta tion
of se con ded per son nel shall be en su red.

2. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall en su re 
that its per so nal se con ded to the EUPM un der ta kes
the ir mis sion in con for mi ty with the pro vi sions of
the Jo int Ac tion 2002/210/CFSP.

3. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall in form
in due co ur se the EUPM and the Ge ne ral Sec re ta riat 
of the Co un cil of the Eu ro pe an Union of any chan ge
to its con tri bu tion to the EUPM.

4. Per so nal se con ded to the EUPM shall un der go
ex ten si ve me di cal exa mi na tion, vac ci na tion and be
cer ti fied me di cal ly fit for duty by a com pe tent
aut ho ri ty from the Slo vak Re pub lic. A copy of this
cer ti fi ca tion shall ac com pa ny the per son nel
se con ded to the EUPM.

5. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall bear
the cost of sen ding the po li ce of fi cers and/or the
in ter na tio nal ci vi lian staff se con ded by it, in clu ding
sa la ries, al lo wan ces, me di cal ex pen ses, in su ran ce,
and tra vel ex pen ses to and from Bos nia and
Her ze go vi na.

Ar tic le 3

Sta tus of per son nel se con ded to the EUPM

1. Per so nal se con ded to the EUPM by the Go ver nment
of the Slo vak Re pub lic shall be co ve red, un til
31 De cem ber 2002 un der the ag re e ment ap pli cab le
to the EUPM Plan ning team, and as of 1 Ja nu a ry
2003 un der the ag re e ment con clu ded on 4 Oc to ber
2002 bet we en the Eu ro pe an Union and Bos nia and
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1 Of fi cial Jo ur nal L 293, 29. 10. 2002, p. 1.
2 Of fi cial Jo ur nal L 70, 13. 3. 2002, p. 1.
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Her ze go vi na on the ac ti vi ties of the EUPM in Bos nia
and Her ze go vi na.

2. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall be
res pon sib le for an swe ring any cla ims lin ked to the
se con dment of an EUPM staff mem ber, from or
con cer ning the staff mem ber. The Go ver nment of
the Slo vak Re pub lic shall be res pon sib le for
brin ging any ac tion aga inst a se con dee.

3. The EUPM is an unar med mis sion and as such has
no ru les of en ga ge ment.

4. Se con ded po li ce of fi cers shall work in the ir na tio nal
po li ce uni forms. Ba rets and in sig nia shall be
pro vi ded by the EUPM.

Ar tic le 4

Cha in of com mand

1. The con tri bu tion of the Go ver nment of the Slo vak
Re pub lic to the EUPM is wit ho ut pre ju di ce to the
decision-making auto no my of the Union. The
per so nal se con ded by the Go ver nment of the Slo vak
Re pub lic shall car ry out the ir du ties and con duct
him self in ac cor dan ce with the in te re sts of the EUPM.

2. All EUPM per so nal shall re ma in un der the full
com mand of the ir na tio nal aut ho ri ties.

3. Na tio nal aut ho ri ties shall trans fer Ope ra tio nal
Com mand (OP COM) to the EUPM Head of
Mis sion/Po li ce Com mis sio ner, who shall exer ci se
that com mand thro ugh a hie rar chi cal struc tu res of
com mand and con trol.

4. The Head of Mis sion/Po li ce Com mis sio ner shall
lead the EUPM and as su me its day-to-day
ma na ge ment.

5. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall have the
same rights and ob li ga tions in terms of day-to-day
ma na ge ment of the ope ra tion as Eu ro pe an Union
Mem ber Sta tes ta king part in the ope ra tion, in
ac cor dan ce with Ar tic le 8, pa ra graph 2 of the Jo int
Ac tion 2002/210/CFSP. This shall take pla ce on the
gro und in the nor mal co ur se of the ope ra tion,
in clu ding wit hin the po li ce mis sion he ad qu ar ters.

6. The EUPM Head of Mis sion/Po li ce Com mis sio ner
shall be res pon sib le for dis cip li na ry con trol over
mis sion per son nel. Whe re ap pli cab le, dis cip li na ry
ac tion shall be exer ci sed by the na tio nal aut ho ri ty
con cer ned.

7. A na tio nal con tin gent Po int of Con tact (NPCs) shall
be ap po in ted by Go ver nment of the Slo vak Re pub lic
to re pre sent its na tio nal con tin gent in the mis sion.
NPCs shall re port to the EUPM Head of
Mis sion/Po li ce Com mis sio ner on na tio nal mat ters
and shall be res pon sib le for day to day con tin gent
dis cip li ne.

8. The de ci sion by the Eu ro pe an Union to end the
ope r ation shall be made fol lo wing con sul ta tion with
the Go ver nment of the Slo vak Re pub lic pro vi ded

that the Go ver nment of the Slo vak Re pub lic is still
con tri bu ting to the EUPM at the date of ter mi na tion
of the mis sion.

Ar tic le 5

Clas si fied in for ma tion

The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall take
ap prop ria te me a su res to en su re that, when EU
clas si fied in for ma tion is han dled by its per son nel
se con ded to the EUPM, this per son nel res pects the
Eu ro pe an Union Co un cil´s se cu ri ty re gu la tions, which
are con ta i ned in the Co un cil de ci sion 2001/264/EC of
19 March 2001.3

Ar tic le 6

Con tri bu tions to the run ning costs

1. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall
con tri bu te to the run ning costs of the EUPM an
amo unt of EUR 25 000 per year. The Go ver nment of
the Slo vak Re pub lic shall con si der ma king
ad di tio nal con tri bu tions of vo lun ta ry na tu re to
the se run ning costs, ta king into ac co unt its me ans
and le vel of par ti ci pa tion.

2. An ar ran ge ment shall be sig ned bet we en the EUPM
Head of Mis sion/Po li ce Com mis sio ner and the
Mi nis try of the In ter ior of the Slo vak Re pub lic on the
con tri bu tions of the Go ver nment of the Slo vak
Re pub lic to the run ning costs of EUPM. This
ar ran ge ment shall in clu de the fol lo wing pro vi sions
on:
a) the con cer ned amo unt, in clu ding the po ssib le ad -

di tio nal con tri bu tions of vo lun ta ry na tu re, if any,
b) the ar ran ge ments for pa y ment and ma na ge ment

of the con cer ned amo unt, 
c) the ve ri fi ca tion ar ran ge ments co ve ring con trol and 

au dit of con cer ned amo unt, whe re  appro priate.

3. The Go ver nment of the Slo vak Re pub lic shall
for mal ly com mu ni ca te to the EUPM and to the
ge ne ral Sec re ta riat of the Co un cil of the Eu ro pe an
Union the to tal amo unt of its con tri bu tion to the
run ning costs by 1 No vem ber of each year and shall
con clu de the fi nan cial ar ran ge ment by 1 De cem ber
of each year.

4. The con tri bu tions of the Go ver nment of the Slo vak
Re pub lic to the run ning costs of the EUPM shall be
de po si ted by the 31 March of each year in the bank
ac co unt which shall be in di ca ted for that pur po se to
that Sta te.

Ar tic le 7

Non com plian ce

Sho uld one of the Par ti ci pa ting Par ties fail to com ply
with its ob li ga tions laid down in the pre vio us Ar tic les,
the ot her Par ty shall have the right to ter mi na te this
ag re e ment by ser ving a two months no ti ce.
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Ar tic le 8

En try into for ce

This ag re e ment shall en ter into for ce upon sig na tu re.

It shall re ma in into for ce for the du ra tion of the
con tri bu tion of the Slo vak Re pub lic to the EUPM.

Done at Brus sels, on 31. 07. 2003, in the En glish
lan gu a ge in four co pies.

For the Slo vak Re pub lic:

Miroslav Adamiš

For the Eu ro pean Union:

Maria-Louisa Overvard
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1) Official Journal, L 293, 29. 10. 2002, s. 1.

2) Official Journal, L 70, 13. 3. 2002, s. 1.

3) Official Journal, L 101, 11. 4. 2001, s. 1.
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