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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

GEMENSAM STÅNDPUNKT

av den 15 september 1997

fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen om restriktiva
åtgärder mot personer i Bosnien-Hercegovina som handlar i strid mot fredsavtalen
( 97/625/GUSP )
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel J 2 i detta, och
med beaktande av följande :
Europeiska unionen har ställt sig bakom ett fullständigt genomförande av de avtal om fred i
Bosnien-Hercegovina som undertecknades i Paris den 14 december 1995 .
Det internationella samfundet är fortfarande fast beslutet att vidta alla nödvändiga sanktioner
mot de parter som inte respekterar ingångna åtaganden och de tidsplaner som man kom överens
om vid ministerkonferensen " Peace Implementation Council " i Sintra den 30 maj 1997.

Rådet anser, med hänsyn till den höge representantens rekommendationer, att personer som
handlar i strid med fredsavtalens anda bör förbjudas att resa in i Europeiska unionens
medlemsstater .

Under dessa förhållanden förbehållar sig rådet möjligheten att revidera eller utöka förteckningen
över de personer som avses i denna gemensamma ståndpunkt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 . De personer som är upptagna i förteckningen i bilagan skall rapporteras som inte önskvärda
på medlemsstaternas territorier . Förteckningen kan komma att revideras, särskilt med
beaktande av nya rekommendationer från den höge representanten.
2 . Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder så att de bestämmelser som avses i
punkt 1 får effekt från och med den dag då den här gemensamma ståndpunkten antas för
att genomföra de bestämmelser som avses i punkt 1 från och med dagen för fastställandet av
denna gemensamma ståndpunkt.

3 . Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i officiella tidning.
Utfärdad i Bryssel den 15 september 1997.

På rådets vägnar
J. POOS

Ordförande
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BILAGA

— MOMCILO KRAJISNIK
( ledamot av presidentrådet, född den 20 januari 1945 )
— BORO BOSIC

( medordförande i ministerrådet, född den 17 juni 1950 )
— SPASOJE ALBIJANIC
( kommunikations- och civilminister, född den 25 maj 1955 )
— GAVRO BOGIC

( biträdande utrikeshandels- och ekonomiminister, född den 27 juli 1940 )
— DRAGAN BOZANIC

( biträdande utrikesminister, född den 9 april 1948 )
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