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Όλα τα Μέλη
Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου
Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν

Κυρίες, Κύριοι,
Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει αποστείλει την πιο κάτω πληροφόρηση η οποία παρατίθεται αυτούσια για
ενημέρωση.
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 11 Απριλίου 2016 τις εξής νομικές πράξεις, που έχουν ως
αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.
(α)

ης

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/565 του Συμβουλίου της 11 Απριλίου 2016 που τροποποιεί την απόφαση
2011/235/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα λόγω κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης
στο Ιράν. Η Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 12 Απριλίου 2016, και τίθεται σε ισχύ
στις 13 Απριλίου 2016. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που παραπέμπει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ όπου και
έχει δημοσιευτεί είναι:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_096_R_0011&from=EN

(Β)

ης

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΚΕΠΠΑ) 2016/556 του Συμβουλίου της 11 Απριλίου 2016 για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 359/2011 για περιοριστικά μέτρα λόγω κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω
της κατάστασης στο Ιράν. Ο εκτελεστικός Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδας της ΕΕ, στις 12
Απριλίου 2016, και τίθεται σε άμεση ισχύ. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που παραπέμπει στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ όπου και έχει δημοσιευτεί είναι:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_096_R_0002&from=EN

Διά των προαναφερόμενων νομικών πράξεων της ΕΕ, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται μέχρι τις 13 Απριλίου 2017.
Έχουν επίσης διαγραφεί δύο πρόσωπα (υπ’αρ.5 – HAMEDANI Hossein και υπ’αρ. 71-SHARIFI Malek Ajdar) από τον
κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ενώ έχουν τροποποιηθεί οι καταχωρήσεις
που αφορούν ορισμένα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε
περιοριστικά μέτρα.
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά στην επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών, δέσμευση
κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.
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