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SKUPNO STALIŠČE SVETA
z dne 9. oktobra 2000
o podpori demokratični ZRJ in takojšnji odpravi nekaterih omejitvenih ukrepov
(2000/599/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15
Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

V svojem sporočilu srbskemu ljudstvu 18. septembra 2000
je Svet znova potrdil, da bi demokratična sprememba
pomenila radikalno spremembo politike Evropske unije do
Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ), zlasti na področju
sankcij.

Člen 1
Skupno stališče 1999/273/SZVP z dne 23. aprila 1999 v zvezi s
prepovedjo dobave in prodaje nafte in naftnih derivatov Zvezni
republiki Jugoslaviji (1) se razveljavi.

Člen 2
Člen 4 Skupnega stališča 1999/318/SZVP z dne 10. maja 1999 v
zvezi z dodatnimi omejitvenimi ukrepi proti Zvezni republiki
Jugoslaviji (2) se razveljavi.

Na volitvah 24. septembra 2000 je bil demokratično
izvoljen in je uradno zaprisegel novi predsednik Zvezne
republike Jugoslavije, g. V. Koštunica.

Člen 3
Spodaj navedena skupna stališča:

(3)

Dne 9. oktobra 2000 je Svet odobril „Deklaracijo o ZRJ“,
ki zlasti predvideva temeljito revizijo politike Evropske
unije do ZRJ.

(4)

V teh okoliščinah je treba odpraviti omejitvene ukrepe
proti ZRJ, v skladu z zavezami, ki jih je dala Evropska unija.

— Skupno stališče 1998/326/SZVP z dne 7. maja 1998 v zvezi
z zamrznitvijo sredstev, ki jih imata v tujini vladi Zvezne
republike Jugoslavije in Srbije (4),

(5)

Prepoved prodaje in dobave nafte in naftnih derivatov je
treba takoj odpraviti, kot tudi prepoved komercialnih in
zasebnih letov med ZRJ in Evropsko skupnostjo.

— Skupno stališče 1998/374/SZVP z dne 8. junija 1998 v zvezi
s prepovedjo novih vlaganj v Srbijo (5),

(6)

(7)

(8)

Posebni omejitveni ukrepi proti g. Miloševiću in osebam,
povezanim z njim, se morajo ohraniti.

To ne vpliva na embargo na izvoz orožja in na dobavo
opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo ali
terorizem.

Potrebno je ukrepanje Skupnosti, da bi se izvedli nekateri
od spodaj navedenih ukrepov –

— Skupno stališče 1998/240/SZVP z dne 19. marca 1998 o
omejitvenih ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji (3),
razen členov 1 in 2,

— Skupno stališče 1999/318/SZVP z dne 10. maja 1999 v zvezi
z dodatnimi omejitvenimi ukrepi proti Zvezni republiki
Jugoslaviji (2),
se revidirajo, z namenom, da bi se ohranili zgolj omejitveni ukrepi
proti g. Miloševiću in z njim povezanim osebam.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Člen 4
To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.
Člen 5
To skupno stališče se objavi v Uradnem listu ( ).
*

V Luxembourgu, 9. oktobra 2000
Za Svet
Predsednik
H. VÉDRINE

(*)

To skupno stališče je že bilo objavljeno (glej UL L 255, 9.10.2000, str. 1).

