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Κοινή πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά
μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EL

(1)

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 765/2006 της 18ης Μαΐου 2006, όπως
τροποποιήθηκε, προβλέπει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου
Λουκασένκο και ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας, καθώς επίσης και
προσώπων υπεύθυνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για
την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης,
και προσώπων και οντοτήτων που ευεργετούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το
υποστηρίζουν, περιλαμβανομένων ιδίως προσώπων και οντοτήτων που παρέχουν
οικονομική ή υλική στήριξη στο καθεστώς.

(2)

Με την απόφαση του Συμβουλίου 2012/…/ΚΕΠΠΑ της … Απριλίου 2012, το
Συμβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί εξαίρεση της δεσμεύσεως περιουσιακών
στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατεθούν κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι για
επίσημους σκοπούς διπλωματικών ή προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανισμών
που χαίρουν ασυλιών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

(3)

Το μέτρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλισθεί μεταξύ άλλων η
ομοιόμορφη εφαρμογή του από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών,
απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης.

(4)

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουν να τροποποιηθεί αναλόγως ο
κανονισμός (EΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου.
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
215,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/…/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της … Απριλίου 2012, για
την τροποποίηση της απόφασης 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά
μέτρα εις βάρος της Λευκορωσίας1,
Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 765/2006 της 18ης Μαΐου 20062, προβλέπει
τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου Λουκασένκο και ορισμένων
αξιωματούχων της Λευκορωσίας, καθώς επίσης και προσώπων υπεύθυνων για
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για την καταστολή της
κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, και προσώπων και
οντοτήτων που ευεργετούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το υποστηρίζουν.

(2)

Με την απόφαση του 2012/…/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι πρέπει να
δοθεί εξαίρεση της δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα
διατεθούν κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι για επίσημους σκοπούς διπλωματικών ή
προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλιών σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο.

(3)

Το μέτρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλισθεί μεταξύ άλλων η
ομοιόμορφη εφαρμογή του από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών,
απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

1

ΕΕ L … της …4.2012, σ. … .
ΕΕ L 134 της 20.5. 2006, σ. 1
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 4β:
«Άρθρο 4β

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται
στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα II, δύνανται να εγκρίνουν την
αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση
ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον κρίνουν ότι τα κεφάλαια
ή οι οικονομικοί πόροι χρειάζονται για επίσημους σκοπούς διπλωματικών αποστολών ή
προξενικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών που διαθέτουν ασυλίες σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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