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(Acte adoptate în temeiul Tratatului UE) 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE 

POZIȚIA COMUNĂ 2009/314/PESC A CONSILIULUI 

din 6 aprilie 2009 

de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor 
funcționari din Belarus și de abrogare a Poziției comune 2008/844/PESC 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special 
articolul 15, 

întrucât: 

(1) La 10 aprilie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 
2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva 
anumitor funcționari din Belarus ( 1 ). 

(2) Prin Poziția comună 2008/844/PESC a Consiliului din 
10 noiembrie 2008 de modificare a Poziției comune 
2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva 
anumitor funcționari din Belarus ( 2 ) a fost prelungită 
aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de Poziția 
comună 2006/276/PESC până la 13 octombrie 2009. 
Cu toate acestea, interdicțiile de călătorie vizând 
anumite persoane de rang înalt din Belarus, cu excepția 
persoanelor implicate în disparițiile din perioada 1999- 
2000 și a președintei Comisiei Electorale Centrale, au fost 
suspendate până la 13 aprilie 2009. 

(3) Pentru a încuraja adoptarea și punerea în aplicare a unor 
măsuri concrete suplimentare în ceea ce privește demo-
crația și respectarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale în Belarus, Consiliul a convenit la 
16 martie 2009 că, deși măsurile restrictive prevăzute 
de Poziția comună 2006/276/PESC sunt prelungite 
pentru o perioadă de un an începând cu acea dată, 
suspendarea aplicării interdicțiilor de călătorie impuse 
anumitor funcționari din Belarus este menținută pe o 
perioadă de nouă luni. Până la expirarea perioadei 
respective, Consiliul va proceda la o reexaminare apro-
fundată a măsurilor restrictive, ținând cont de situația din 
Belarus, și, dacă există evoluții pozitive suplimentare, va fi 

pregătit să ia în considerare posibilitatea ridicării 
măsurilor restrictive. În cazul în care este necesar, 
Consiliul poate decide în orice moment să impună din 
nou interdicții de călătorie, în funcție de acțiunile auto-
rităților din Belarus în domeniul democrației și al drep-
turilor omului. 

(4) Prin urmare, Poziția comună 2006/276/PESC ar trebui 
modificată și Poziția comună 2008/844/PESC abrogată, 

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ: 

Articolul 1 

Aplicarea Poziției comune 2006/276/PESC se prelungește până 
la 15 martie 2010. 

Articolul 2 

(1) Se suspendă, până la 15 decembrie 2009, aplicarea 
măsurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din 
Poziția comună 2006/276/PESC în ceea ce îl privește pe 
domnul Iuri Nikolaievici Podobed. 

(2) Se suspendă, până la 15 decembrie 2009, aplicarea 
măsurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din 
Poziția comună 2006/276/PESC. 

Articolul 3 

Prezenta poziție comună va fi reexaminată înainte de 
15 decembrie 2009 din perspectiva situației din Belarus. 

Articolul 4 

Poziția comună 2008/844/PESC se abrogă.
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( 1 ) JO L 101, 11.4.2006, p. 5. 
( 2 ) JO L 300, 11.11.2008, p. 56.



Articolul 5 

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării. 

Articolul 6 

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Luxemburg, 6 aprilie 2009. 

Pentru Consiliu 
Președintele 

J. POSPÍŠIL
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