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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2009/66/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2009. január 26.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP
közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) Azt követően, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsa 2008. március 31-én elfogadta az 1807
(2008) számú határozatot („1807 (2008) ENSZ BT-hatá
rozat”), a Tanács 2008. május 14-én elfogadta a Kongói
Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intéz
kedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspontot (1).

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2008.
december 22-én elfogadta az 1857 (2008) számú hatá
rozatot („1857 (2008) ENSZ BT-határozat”), amely
további olyan kritériumokat határoz meg, amelyek
alapján az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának
1533 (2004) számú határozata („1533 (2004) ENSZ
BT-határozat”) alapján létrehozott szankcióbizottságnak
ki kell jelölnie azokat a személyeket és jogalanyokat,
amelyekkel szemben a pénzeszközeik befagyasztását és
utazási tilalmat rendelnek el, valamint 2009. november
30-ig meghosszabbítja az ENSZ BT 1807 (2008) számú
határozatában megszabott intézkedéseket.

(3) A 2008/369/KKBP közös álláspontot ezért ennek megfe
lelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2008/369/KKBP közös álláspont 3. cikke helyébe a követ
kező szöveg lép:

„3. cikk

A 4. cikk (1) bekezdésében, valamint az 5. cikk (1) és (2)
bekezdésében foglalt korlátozó intézkedéseket a szankcióbi

zottság által kijelölt következő személyekkel és – adott
esetben – jogalanyokkal szemben kell alkalmazni:

— az 1. cikkben említett fegyverembargót és az ahhoz
kapcsolódó intézkedéseket megsértő személyek és
jogalanyok,

— a KDK-ban működő külföldi fegyveres csoportok azon
politikai és katonai vezetői, akik megakadályozzák a
leszerelést és az e csoportokhoz tartozó harcosok
önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését,

— a kongói milíciák azon politikai és katonai vezetői, akik a
KDK-n kívülről kapnak támogatást, és akik megakadá
lyozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a
lefegyverzés és az újrabeilleszkedés folyamatában,

— a KDK-ban tevékenykedő azon politikai és katonai
vezetők, akik – az alkalmazandó nemzetközi jogot
megsértve – gyermekeket toboroznak vagy használnak
fel fegyveres konfliktusok során,

— a KDK-ban tevékenykedő azon személyek, akik fegyveres
konfliktusok során a gyermekeket és a nőket megcélozva
súlyosan megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést
és megnyomorítást, a nemi erőszakot, az elrablást és a
lakóhely elhagyására kényszerítést is,

— azon személyek, akik a KDK keleti részében akadályozzák
a humanitárius segítséghez való hozzáférést vagy annak
nyújtását,

— azon személyek vagy jogalanyok, akik a természeti erőfor
rások tiltott kereskedelmén keresztül támogatják a KDK
keleti részében tevékenykedő illegális fegyveres csopor
tokat.

Az érintett személyek és jogalanyok jegyzékét a melléklet
tartalmazza.”
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(1) HL L 127., 2008.5.15., 84. o.



2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2009. január 26-án.

a Tanács részéről
az elnök

A. VONDRA
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