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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2007/338/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. május 14.)

az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács a 2005. májusi andizsáni események során az
üzbég biztonsági erők által alkalmazott túlzott, arány-
talan és válogatás nélküli erőszakra reagálva 2005.
november 14-én elfogadta az Üzbegisztánnal szembeni
korlátozó intézkedésekről szóló 2005/792/KKBP közös
álláspontot (1). A 2006. november 13-i 2006/787/KKBP
közös álláspont (2) megújított egyes korlátozó intézkedé-
seket.

(2) Az üzbegisztáni helyzet értékelésére figyelemmel a
Tanács úgy határozott, hogy a meghatározott személyek
belépésére vonatkozó korlátozó intézkedések hatályát
további hat hónappal megújítja. Ezen időszak során a
Tanács ezeket az intézkedéseket a jelenlegi helyzetben
bekövetkező bármilyen jelentős változás fényében felül-
vizsgálja, különösen a 2005/792/KKBP közös álláspont
(7) preambulumbekezdésében leírt elemek tekintetében,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2005/792/KKBP közös álláspont 3. cikkében megállapított
intézkedések hatályát hat hónappal ki kell terjeszteni. Ezek az

intézkedések az ezen közös álláspont mellékletében felsorolt
személyekre vonatkoznak, akik közvetlenül felelősek az Andi-
zsánban alkalmazott, válogatás nélküli és aránytalan erőszakért
és a független vizsgálat akadályozásáért.

2. cikk

Ezt a közös álláspontot folyamatosan felül kell vizsgálni.
Amennyiben a Tanács megítélése szerint a közös álláspont
céljait nem sikerült megvalósítani, úgy azt megfelelően meg
kell hosszabbítani, vagy módosítani kell.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. május 14-én.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER
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(1) HL L 299., 2005.11.16., 72. o.
(2) HL L 318., 2006.11.17., 43. o.



MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

1. Vezetéknév, utónév: Almatov, Zakirjan

Neme: férfi

Titulus, funkció: volt belügyminiszter

Cím: Taskent, Üzbegisztán

Születési idő: 1949. október 10.

Születési hely: Taskent, Üzbegisztán

Útlevél vagy szem. ig. sz.: DA 0002600 sz. útlevél (diplomata-útlevél)

Állampolgárság: üzbég

2. Vezetéknév, utónév: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Felvett név: a vezetéknév alternatív helyesírása: Mullajanov

Neme: férfi

Titulus, funkció: volt első belügyminiszter-helyettes

Cím: Taskent, Üzbegisztán

Születési idő: 1950. október 10.

Születési hely: Fergana, Üzbegisztán

Útlevél vagy szem. ig. sz.: DA 0003586 sz. útlevél (diplomata-útlevél), érvényes 2009.11.5-ig

Állampolgárság: üzbég

3. Vezetéknév, utónév: Mirzaev, Ruslan

Neme: férfi

Titulus, funkció: védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági Tanács volt állami tanácsadója

4. Vezetéknév, utónév: Ergashev, Pavel Islamovich

Neme: férfi

Titulus, funkció: ezredes, a „Center” katonai brigád parancsnoka

5. Vezetéknév, utónév: Mamo, Vladimir Adolfovich

Neme: férfi

Titulus, funkció: vezérőrnagy, a védelmi minisztérium különleges egységének parancsnokhelyettese

6. Vezetéknév, utónév: Pak, Gregori

Neme: férfi

Titulus, funkció: ezredes, a belügyminisztérium gyorsreagálású egységének (7332 sz. egység) parancsnoka

7. Vezetéknév, utónév: Tadzhiev, Valeri

Neme: férfi

Titulus, funkció: ezredes, a belügyminisztérium különleges egysége önálló különítményének (7351 sz. egység)
parancsnoka
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8. Vezetéknév, utónév: Inoyatov, Rustam Raulovich

Neme: férfi

Titulus, funkció: az SNB (Nemzetbiztonsági Szolgálat) vezetője

Cím: Taskent, Üzbegisztán

Születési idő: 1944. június 22.

Születési hely: Serabad, Üzbegisztán

Útlevél vagy szem. ig. sz.: DA 0003171 sz. útlevél (diplomata-útlevél); továbbá a 0001892 sz. diplomata-útlevél
(2004.9.15-ig volt érvényes)

Állampolgárság: üzbég
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