18.7.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 194/55

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Ιουλίου 2001
σχετικά µε την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων σε εξτρεµιστές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
(2001/542/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το
άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στα συµπεράσµατά του της 11ης Ιουνίου 2001 το Συµβούλιο εξέφρασε την αυξανόµενη ανησυχία του για τη σοβαρή
επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και
καταδίκασε τις συνεχείς τροµοκρατικές δράσεις των αλβανόφωνων εξτρεµιστών.
Στα συµπεράσµατά του της 25ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξακολούθησε να καταδικάζει όλες τις µορφές τροµοκρατίας στην περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων και παρέµεινε αποφασισµένο να εµποδίσει αυτές τις ενέργειες να
δυναµιτίσουν τις δηµοκρατικές διαδικασίες, ακόµη και µε
περιοριστικά µέτρα όπως η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων σε εξτρεµιστές.
∆εν θα πρέπει να χορηγούνται θεωρήσεις σε εξτρεµιστές που
θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
ΠΓ∆Μ και απειλούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η ευθυγράµµιση των χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνδεδεµένων χωρών
Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και των χωρών της ΕΖΕΣ που
είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, είναι
σηµαντική προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της
παρούσας κοινής θέσης,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
1.
∆εν χορηγούνται θεωρήσεις σε εξτρεµιστές που θέτουν σε
κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ΠΓ∆Μ και απειλούν
την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ.
2.
Ο κατάλογος των ατόµων που εµπίπτουν στην παράγραφο 1
καταρτίζεται και ενηµερώνεται µε εκτελεστική απόφαση του Συµβουλίου, βάσει συστάσεων του Ύπατου Εκπροσώπου.
Άρθρο 2
Η Προεδρία θα ζητήσει από τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τις συνδεδεµένες χώρες Κύπρο, Μάλτα και Τουρκία και τις χώρες
της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, να
ευθυγραµµισθούν µε την παρούσα κοινή θέση προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση τελεί υπό συνεχή επανεξέταση.
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή θέση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της υιοθέτησής
της.
Άρθρο 5
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL

