
A TANÁCS 2008/187/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. március 3.)

a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó
intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) Az Afrikai Unió (AU) Bizottságának elnöke 2007.
október 25-i, a főtitkár/főképviselőhöz címzett levelében
az Európai Uniónak és tagállamainak támogatását kérte
azokhoz a szankciókhoz, amelyeket az Afrikai Unió
Béke- és Biztonsági Tanácsa rendelt el 2007. október
10-én a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének ille-
gális hatóságaival szemben, a nem megfelelő körülmé-
nyek között tartott elnöki választásokat követően.

(2) Az Európai Uniónak támogatnia kell az AU azon
döntését, amely szerint szankciókat kell alkalmazni
Anjouan szigetének illegális kormányával és a környeze-
téhez tartozó személyekkel szemben, válaszul arra, hogy
folyamatosan megtagadják a Comore-szigeteki stabilitást
és megbékélést elősegítő körülmények megteremtésére
irányuló munkát, valamint annak érdekében, hogy
rábírják az anjouani illegális hatóságokat a hiteles, átlát-
ható és megfelelően lebonyolított új választások megtar-
tására.

(3) Egyes intézkedések végrehajtásához a Közösség fellépése
szükséges,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket
ahhoz, hogy megakadályozzák a Comore-szigeteki Unió
Anjouan szigetének (a továbbiakban: Anjouan) illegális
kormánya mellékletben felsorolt tagjainak és a környezetükhöz
tartozó, ugyanitt felsorolt személyeknek a területükre való belé-
pését vagy az azon történő átutazását.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy
saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket,
amelyekben egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek
terhelnek, nevezetesen:

a) egy nemzetközi kormányközi szervezetnek helyt adó ország-
ként;

b) egy, az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak kere-
tében összehívott nemzetközi konferenciának helyt adó
országként;

c) többoldalú, kiváltságokat és mentességeket megállapító
megállapodás alapján; vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország
között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4) A (3) bekezdés alkalmazandó azokra az esetekre is,
amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezetnek (EBESZ) ad helyet.

(5) A Tanács megfelelően tájékoztatást kap minden olyan
esetről, ahol a tagállam a (3) és (4) bekezdés értelmében mentes-
séget ad.

(6) A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott intézke-
dések alól mentességeket engedélyezhetnek, ha az utazást sürgős
humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel
indokolja, beleértve az olyan kormányközi üléseket, amelyeket
az Európai Unió kezdeményez, és amelyeken olyan politikai
párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demok-
ráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot
Anjouanban.

(7) A (6) bekezdésben említett mentességet megadni kívánó
tagállamok írásban kötelesek tájékoztatni a Tanácsot. A mentes-
séget megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács egy vagy
több tagja az ellen – a javasolt mentességről szóló értesítés
kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifo-
gást emel. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást
emel, a Tanács minősített többséggel elrendelheti a javasolt
mentesség megadását.

(8) Azokban az esetekben, amikor a (3), (4), (6) és (7) bekez-
désnek megfelelően a tagállam engedélyezi a mellékletben felso-
rolt személyek területére való belépését vagy az azon történő
átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett
személyekre korlátozódik.

2. cikk

(1) Anjouan illegális kormányának tagjaihoz és a környeze-
tükhöz tartozó, a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi
személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, tulajdo-
nukban vagy birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló
minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Nem biztosítható hozzáférés – sem közvetlenül, sem
közvetve – semmilyen pénzeszközhöz vagy gazdasági erőfor-
ráshoz a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek,
szervezetek vagy szervek részére, illetve azok javára.
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(3) Az illetékes hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltéte-
lekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy
gazdasági erőforrások felszabadítását vagy az azokhoz való
hozzáférést, azt követően, hogy megállapította, hogy az érintett
pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik
alapvető kiadásai fedezéséhez szükségesek, beleértve az élel-
miszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés,
adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetésére és a
jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő költ-
ségek megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági
erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával
kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szol-
gálják;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az
érintett tagállam az engedély megadását megelőzően legalább
két héttel közölte a többi tagállammal és a Bizottsággal a
konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(4) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a befagyasztott
számlákhoz hozzáadódó:

a) kamatra vagy egyéb hozamokra; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek
alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek,
vagy azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a
fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések
továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

3. cikk

A Tanács a tagállamok, illetve a Bizottság javaslatára a mellék-
letben található listát az anjouani politikai fejlemények függvé-
nyében egyhangúlag módosítja.

4. cikk

Ez a közös álláspont 12 hónapos időtartamra alkalmazandó. A
közös álláspontot folyamatosan felül kell vizsgálni. Az anjouani
politikai fejlemények fényében adott esetben hatályon kívül kell
helyezni, meg kell újítani, vagy módosítani kell.

5. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2008. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök

J. PODOBNIK
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MELLÉKLET

Az Anjouan illegális kormányának tagjai és a környezetükhöz tartozó természetes vagy jogi személyek,
szervezetek és szervek, az 1. és 2. cikkben említettek szerint

Név Mohamed Bacar

Nem Férfi

Funkció „Önjelölt elnök”

Cím Ezredes

Születési hely Barakani

Születési idő 1962.5.5.

Útlevélszám 01AB01951/06/160, a kiállítás ideje: 2006.12.1.

Név Jaffar Salim

Nem Férfi

Funkció „Belügyminiszter”

Születési hely Mutsamudu

Születési idő 1962.6.26.

Útlevélszám 06BB50485/20 950, a kiállítás ideje: 2007.2.1.

Név Mohamed Abdou Madi

Nem Férfi

Funkció „Együttműködési miniszter”

Születési hely Mjamaoué

Születési idő 1956

Útlevélszám 05BB39478, a kiállítás ideje: 2006.8.1.

Név Ali Mchindra

Nem Férfi

Funkció „Oktatási miniszter”

Születési hely Cuvette

Születési idő 1958.11.20.

Útlevélszám 03819, a kiállítás ideje: 2004.7.3.

Név Houmadi Souf

Nem Férfi

Funkció „Közigazgatási miniszter”

Születési hely Sima

Születési idő 1963

Útlevélszám 51427, a kiállítás ideje: 2007.3.4.

Név Rehema Boinali

Nem Férfi

Funkció „Energiaügyi miniszter”

Születési hely

Születési idő 1967

Útlevélszám 540355, a kiállítás ideje: 2007.4.7.

Név Dhoihirou Halidi

Nem Férfi

Cím Kabinetfőnök

Funkció Anjouan illegális kormányának környezetéhez tartozó magasrangú tisztségviselő
Születési hely Bambao Msanga

Születési idő 1965.3.8.

Útlevélszám 64528, a kiállítás ideje: 2007.9.19.
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Név Abdou Bacar

Nem Férfi

Cím Alezredes

Funkció Anjouan illegális kormányának környezetéhez tartozó magasrangú katonai tisztségviselő

Születési hely Barakani

Születési idő 1954.5.2.

Útlevélszám 54621, a kiállítás ideje: 2007.4.23.
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