
A TANÁCS 2008/844/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. november 10.)

az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP
közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) A Tanács 2006. április 10-én elfogadta az egyes fehé
rorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről
és a 2004/661/KKBP közös álláspont hatályon kívül
helyezéséről szóló 2006/276/KKBP közös álláspontot (1).

(2) A Tanács 2008. október 13-án megállapodott arról, hogy
a 2006/276/KKBP közös álláspontban előírt korlátozó
intézkedéseket tizenkét hónapra meg kell hosszabbítani.
A Tanács ugyanakkor megállapodott arról is, hogy az
egyes fehérorosz vezetőket érintő tartózkodási tilalom
hat hónapos, módosítható időtartamig nem alkalma
zandó – kivéve a Központi Választási Bizottság elnö
kének és azon személyeknek az esetét, akiknek szerepe
volt egyes személyek 1999–2000-es eltűnésében – a
fehérorosz hatóságokkal folytatott párbeszéd, valamint a
demokráciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának
megerősítésére irányuló intézkedések elfogadásának
ösztönzése érdekében.

(3) Az említett hat hónapos időtartam lejártakor a Tanács
újra meg fogja vizsgálni a fehéroroszországi helyzetet,
és értékelni fogja a fehérorosz hatóságok által a választási
kódex reformja tekintetében elért eredményeket, amely
reform arra szolgál, hogy a kódex megfeleljen az
EBESZ keretében vállalt kötelezettségeknek és a demok
ratikus választásokra vonatkozó más nemzetközi
normáknak. A Tanács továbbá értékelni fog minden
olyan egyéb konkrét intézkedést, amely a demokratikus
értékek, az emberi jogok, az alapvető szabadságok –

ideértve a szólás- és a sajtószabadságot, valamint a gyüle
kezés és a politikai egyesülés szabadságát is – és a jogál
lamiság fokozott tiszteletben tartását célozzák. A Tanács
dönthet úgy, hogy amennyiben az a fehérorosz hatósá
goknak a demokrácia és az emberi jogok területén
végzett cselekményeinek fényében szükségessé válik, a
tartózkodási tilalmakat korábban alkalmazza.

(4) Az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó
intézkedések 2009. április 10-ig történő megújításáról

szóló, 2008. április 7-i 2008/288/KKBP tanácsi közös
álláspontot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2006/276/KKBP közös álláspont időbeli hatálya 2009.
október 13-ig meghosszabbodik.

2. cikk

(1) A 2006/276/KKBP közös álláspont 1. cikke (1) bekezdé
sének b) pontjában foglalt intézkedéseket – amennyiben azok
Jurij Nyikolajevics Podobed esetében alkalmazandók – 2009.
április 13-ig fel kell függeszteni.

(2) A 2006/276/KKBP közös álláspont 1. cikke (1) bekezdé
sének c) pontjában foglalt intézkedéseket 2009. április 13-ig fel
kell függeszteni.

3. cikk

2009. április 13-ig a ezt a közös álláspontot a fehéroroszországi
helyzetre tekintettel újra meg kell vizsgálni.

4. cikk

A 2008/288/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

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. november 10-én.

a Tanács részéről
az elnök

B. KOUCHNER

HUL 300/56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.11.11.
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