
A TANÁCS 2007/93/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. február 12.)

a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/137/KKBP közös álláspont
módosításáról és megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) 2004. február 10-én a Tanács elfogadta a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló
2004/137/KKBP közös álláspontot (1) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1521 (2003)
határozatával bevezetett, Libériával szembeni intézkedések végrehajtása érdekében.

(2) A Tanács – az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1579 (2004) határozatával összhangban – 2004.
december 22-én elfogadta a 2004/137/KKBP közös álláspontnak egy 12 hónapos időszakra való
meghosszabbításáról szóló 2004/902/KKBP közös álláspontot (2).

(3) 2006. január 23-án a Tanács – az 1647 (2005) ENSZ BT-határozattal összhangban – elfogadta a
2004/137/KKBP közös álláspont 1. és 2. cikkével bevezetett intézkedések további 12 hónapos
időszakra való megújításáról és a 2004/137/KKBP közös álláspont 3. és 4. cikkével bevezetett
intézkedések további hat hónapos időszakra való megújításáról szóló 2006/31/KKBP közös állás-
pontot (3).

(4) 2006. július 24-én a Tanács elfogadta a 2006/518/KKBP közös álláspontot (4), amely a
2006/31/KKBP közös álláspont 1. cikkének (1) bekezdésével bevezetett intézkedések alól az 1683
(2006) ENSZ BT-határozattal összhangban további mentességeket vezet be, és a 2004/137/KKBP
közös álláspont 3. cikkével bevezetett intézkedéseket az 1689 (2006) ENSZ BT-határozattal össz-
hangban további hat hónapos időszakra megújítja.

(5) A libériai fejleményekre figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. december 20-án elfogadta az
1731 (2006) ENSZ BT-határozatot, amely az 1521 (2003) ENSZ BT-határozat 2. bekezdésével
bevezetett és az 1683 (2006) ENSZ BT-határozat 1. és 2. bekezdésével módosított, fegyverekre
vonatkozó korlátozó intézkedések megújításáról, valamint az 1521 (2003) ENSZ BT-határozat 4.
bekezdésével bevezetett, utazásra vonatkozó korlátozó intézkedések további 12 hónapra történő
megújításáról szól. Az 1731 (2006) ENSZ BT-határozat bevezetett egy további mentességet a kizá-
rólag a libériai rendőrség és biztonsági szolgálatok által használandó, halált nem okozó katonai
felszerelésekre vonatkozóan.

(6) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az 1731 (2006) ENSZ BT-határozatban ugyancsak határozott az 1521
(2003) ENSZ BT-határozat 6. bekezdése által bevezetett, gyémántokra vonatkozó korlátozó intézke-
dések további hat hónapra történő megújításáról.

(7) Ezért az 1731 (2006) ENSZ BT-határozat végrehajtása érdekében a 2004/137/KKBP közös állás-
ponttal bevezetett intézkedéseket 2006. december 23-i hatállyal meg kell újítani, és módosítani kell.
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(8) Ezen intézkedések közül egyeseknek a végrehajtásához a Közösség fellépésére van szükség,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Amennyiben a Tanács az ENSZ Biztonsági Tanácsának valamely vonatkozó jövőbeni határozatával össz-
hangban másként nem határoz, a 2004/137/KKBP közös álláspont 1. és 2. cikkével bevezetett intézkedé-
seket további 12 hónapig kell alkalmazni.

2. cikk

Amennyiben a Tanács az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának valamely vonatkozó jövőbeni hatá-
rozatával összhangban másként nem határoz, a 2004/137/KKBP közös álláspont 3. cikkével bevezetett
intézkedéseket további hat hónapig kell alkalmazni.

3. cikk

A 2004/137/KKBP közös álláspont 1. cikkének (2) bekezdésében és a 2006/518/KKBP közös álláspont
1. cikkében meghatározott alkalmazás alóli mentesség mellett a 2004/137/KKBP közös álláspont
1. cikkének (1) bekezdésével bevezetett, fegyverekre vonatkozó intézkedések nem alkalmazandók a halált
nem okozó fegyverektől és lőszerektől eltérő, halált nem okozó katonai felszerelésekre, amelyekről
az 1521 (2003) ENSZ BT-határozat 21. bekezdése által létrehozott bizottság előzetes értesítést kap, és
amelyeket a libériai kormány rendőrségének és biztonsági szolgálatának azon tagjai általi használatra
szántak, akiket az Egyesült Nemzetek libériai missziójának 2003. októberi kezdete óta világítottak át és
képeztek ki.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot 2006. december 23-tól 2007. december 22-ig kell alkalmazni.

5. 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
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