
A TANÁCS 2006/624/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. szeptember 15.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/440/KKBP
közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 15. cikkére,

mivel:

(1) Azt követően, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsa 2005. április 18-án elfogadta az 1596 (2005)
számú határozatot („1596 (2005) ENSZ BT-határozat”), a
Tanács 2005. június 13-án elfogadta a Kongói Demokra-
tikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről
szóló 2005/440/KKBP közös álláspontot (1).

(2) A Tanács 2005. november 29-én elfogadta a
2005/440/KKBP közös álláspont végrehajtásáról szóló
2005/846/KKBP határozatot (2), amely azon közös állás-
pont mellékletébe beillesztette az 1596 (2005) ENSZ
BT-határozatban megállapított intézkedések hatálya alá
tartozó személyek listáját.

(3) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2005.
december 21-én elfogadta az 1649 (2005) számú hatá-
rozatot („1649 (2005) ENSZ BT-határozat”), amely az
1596 (2005) ENSZ BT-határozat által megállapított
intézkedéseket kiterjeszti a Kongói Demokratikus Köztár-
saságban működő külföldi fegyveres csoportok azon poli-
tikai és katonai vezetőire, akik megakadályozzák a lesze-
relést és az e csoportokhoz tartozó harcosok önkéntes
hazatelepülését vagy visszatelepülését, valamint a kongói
milíciák azon politikai és katonai vezetőire, akik a
Kongói Demokratikus Köztársaságon kívülről kapnak
támogatást, és különösen az Ituriban működőkre, akik
megakadályozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a lesze-
relés, a lefegyverzés és az újrabeilleszkedés folyamatában.

(4) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2006. július
31-én elfogadta az 1698 (2006) számú határozatot
(„1698 (2006) ENSZ BT-határozat”), amely az 1596
(2005) ENSZ BT-határozat által megállapított intézkedé-
seket kiterjeszti azon politikai és katonai vezetőkre, akik

– az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve –

gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres
konfliktusokban, valamint azon egyénekre, akik fegyveres
konfliktusok során a gyermekeket megcélozva súlyosan
megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést és
megnyomorítást, a nemi erőszakot, az elrablást és a lakó-
hely elhagyására kényszerítést is.

(5) A 2005/440/KKBP közös álláspontot ennek megfelelően
módosítani kell.

(6) Az e közös álláspont által érintett személyekre alkalma-
zandó közösségi intézkedéseket a Kongói Demokratikus
Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő
személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó
intézkedések bevezetéséről szóló, 2005. július 18-i
1183/2005/EK tanácsi rendelet (3) tartalmazza,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2005/440/KKBP közös álláspont 3. cikke helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„3. cikk

Az 1596 (2005), az 1649 (2005) és az 1698 (2006) ENSZ
BT-határozatnak megfelelően a szankcióbizottság által
meghatározottak szerint a következő személyekkel szemben
korlátozó intézkedéseket kell bevezetni:

— azon személyekkel szemben, akik megsértik a fegyverem-
bargót,

— a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi
fegyveres csoportok azon politikai és katonai vezetőivel
szemben, akik megakadályozzák a leszerelést és az e
csoportokhoz tartozó harcosok önkéntes hazatelepülését
vagy visszatelepülését,
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— a kongói milíciák azon politikai és katonai vezetőivel
szemben, akik a Kongói Demokratikus Köztársaságon
kívülről kapnak támogatást, és különösen az Ituriban
működőkkel szemben, akik megakadályozzák, hogy
harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a lefegyverzés és
az újrabeilleszkedés folyamatában,

— azon politikai és katonai vezetőkkel szemben, akik – az
alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve – gyerme-
keket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konf-
liktus során,

— azon egyénekkel szemben, akik fegyveres konfliktusok
során a gyermekeket megcélozva súlyosan megsértik a
nemzetközi jogot, ideértve az ölést és megnyomorítást,
a nemi erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására
kényszerítést is.

Az érintett személyek névsora ezen közös álláspont mellék-
letében található.”

2. cikk

Ez a közös álláspont elfogadása napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 15-én.

a Tanács részéről
az elnök
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