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RÅDETS BESLUT (Gusp) 2019/1789
av den 24 oktober 2019
om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i
Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 september 2010 antog rådet beslut 2010/573/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen
Transnistrien i Republiken Moldavien.

(2)

En bestämmelse bör läggas till i beslut 2010/573/Gusp där det anges att rådet och den höga representanten får
behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt det beslutet.

(3)

Till följd av en översyn av beslut 2010/573/Gusp bör de restriktiva åtgärderna mot ledarna i regionen Transnistrien i
Republiken Moldavien förlängas till och med den 31 oktober 2020. Rådet kommer att se över situationen när det
gäller de restriktiva åtgärderna efter sex månader.

(4)

Beslut 2010/573/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2010/573/Gusp ska ändras på följande sätt:
1. Följande artikel ska införas:
”Artikel 2a
1.
Rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten)
får behandla personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt detta beslut, särskilt
a) för rådets del för att utarbeta och göra ändringar i bilagan,
b) för den höga representantens del för att utarbeta ändringar i bilagan.
2.
Rådet och den höga representanten får i tillämpliga fall behandla relevanta uppgifter beträffande brott som begåtts
av fysiska personer som är uppförda på förteckningen beträffande fällande domar i brottmål för sådana personer eller
beträffande säkerhetsåtgärder som gäller sådana personer endast i den utsträckning som sådan behandling är
nödvändig för att utarbeta bilagan.
(1) Rådets beslut 2010/573/Gusp av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken
Moldavien (EUT L 253, 28.9.2010, s. 54).
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3.
Vid tillämpningen av detta beslut ska rådet och den höga representanten vara personuppgiftsansvariga i den mening
som avses i artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (*), för att säkerställa att de berörda
fysiska personerna kan utöva sina rättigheter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.
_____________
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana
uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”

2. Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2.
Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 oktober 2020. Det ska ses över fortlöpande. Det ska vid behov
förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppfyllts.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2019.
På rådets vägnar
A.-K. PEKONEN

Ordförande

