
A TANÁCS 2007/92/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. február 12.)

az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2004. december 13-án elfogadta az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről szóló
2004/852/KKBP közös álláspontot (1) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1572 (2004)
határozatával bevezetett, Elefántcsontparttal szembeni intézkedések végrehajtása érdekében. Az emlí-
tett határozattal összhangban ezeket az intézkedéseket 2005. december 15-ig kellett alkalmazni.

(2) 2006. január 23-án a Tanács elfogadta a 2006/30/KKBP közös álláspontot (2) amely további tizenkét
hónapos időszakra megújítja a 2004/852/KKBP közös állásponttal bevezetett, Elefántcsontparttal
szembeni korlátozó intézkedéseket, és azokat az ENSZ BT 1643 (2005) határozatának (6) bekezdé-
sével bevezetett korlátozó intézkedésekkel egészíti ki. Az említett határozattal összhangban ezeket az
intézkedéseket 2006. december 15-ig kellett alkalmazni.

(3) A közelmúltbeli elefántcsontparti eseményekre figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006.
december 15-én elfogadta az ENSZ BT 1572 (2004) és 1643 (2005) határozatával bevezetett,
Elefántcsontparttal szembeni intézkedések 2007. október 31-ig történő megújításáról szóló 1727
(2006) határozatot.

(4) Ezért a 2004/852/KKBP közös állásponttal és a 2006/30/KKBP közös állásponttal bevezetett korlá-
tozó intézkedéseket az ENSZ BT 1727 (2006) határozatának végrehajtása érdekében 2006. december
16-tól 2007. október 31-ig meg kell újítani,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Amennyiben a Tanács az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának valamely vonatkozó jövőbeni hatá-
rozatával összhangban másként nem határoz, a 2004/852/KKBP közös állásponttal és a 2006/30/KKBP
közös állásponttal bevezetett intézkedéseket 2007. október 31-ig kell alkalmazni.

2. cikk

Ezt a közös álláspontot 2006. december 16-tól 2007. október 31-ig kell alkalmazni.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. február 12-én.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER

HUL 41/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.2.13.

(1) HL L 368., 2004.12.15., 50. o. A legutóbb a 2006/483/KKBP határozattal (HL L 189., 2006.7.12., 23. o.) módosított
közös álláspont.

(2) HL L 19., 2006.1.24., 36. o.


