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TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1932
2018 m. gruodžio 10 d.
kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 667/2010 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Eritrėjai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,
atsižvelgdama į 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1944, kuriuo panaikinamas Sprendimas
2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai (1),
atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos
pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2009 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
rezoliuciją 1907 (2009), kuria Eritrėjai nustatomos ribojamosios priemonės, kurias sudaro ginklų ir susijusios
medžiagos pardavimo Eritrėjai ir tiekimo į Eritrėją ir iš jos draudimas;

(2)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 667/2010 (2) įgyvendinamos priemonės, numatytos Tarybos sprendime
2010/127/BUSP (3), priimtame pagal JT ST rezoliuciją Nr. 1907 (2009);

(3)

2018 m. lapkričio 14 d. JT ST priėmė JT ST rezoliuciją 2444 (2018), kuria nedelsiant nutraukiamos visos JT
ribojamosios priemonės Eritrėjai;

(4)

2018 m. gruodžio 10 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1944, panaikinantį Sprendimą 2010/127/BUSP;

(5)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse
narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 667/2010 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (ES) Nr. 667/2010 panaikinamas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
F. MOGHERINI

(1) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 60.
(2) 2010 m. liepos 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 667/2010 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Eritrėjai (OL L 195, 2010 7 27, p. 16).
(3) 2010 m. kovo 1 d. Tarybos sprendimas 2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai (OL L 51, 2010 3 2, p. 19).

