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ΕΕ / Λαφκή Δημοκπαηία ηηρ Κοπέαρ (ΛΔΚ) – Νέα Πεπιοπιζηικά
Μέηπα ηηρ ΕΕ καηά ηηρ ΛΔΚ

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη ζσεηικά με ηα νέα πεπιοπιζηικά μέηπα ηηρ
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ καηά ηηρ Λαφκήρ Δημοκπαηίαρ ηηρ Κοπέαρ
(ΛΔΚ).

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ην πκβνύιην ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, θαηά ηε
ύλνδν ηεο 6εο Απξηιίνπ 2018 πηνζέηεζε λέα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηεο Λαϊθήο
Δεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (ΛΔΚ), πξνζζέηνληαο έλα θπζηθό πξόζωπν θαη 21 νληόηεηεο
ζην θαηάινγν ηωλ πξνζώπωλ πνπ ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο. Επηπξόζζεηα, ην πκβνύιην
όξηζε 15 ζθάθε γηα δέζκεπζε ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπο, 25 ζθάθε γηα
απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε ιηκέλα θαη 12 ζθάθε γηα απνλενιόγεζε (de-flagging).
εκεηώλεηαη όηη ηα ελ ιόγω πεξηνξηζηηθά κέηξα πηνζεηήζεθαλ ηελ 30/3/2018, κεηά από
ζρεηηθή απόθαζε πνπ έιαβε ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηωλ
Ηλωκέλωλ Εζλώλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ’ αξ. 1718/2006 Απόθαζή ηνπ.
Εηδηθόηεξα, ην πκβνύιην ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ηξνπνπνίεζε ηελ Απόθαζε
2016/849, ελζωκαηώλνληαο ζηελ επξωπαϊθή έλλνκε ηάμε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ
πηνζεηήζεθαλ κε ηηο θαηωηέξω λνκνζεηηθέο πξάμεηο:
(α) Εκηελεζηικόρ Κανονιζμόρ (ΕΕ) 2018/548
(β) Εκηελεζηική Απόθαζη (ΚΕΠΠΑ) 2018/551
Σα πξναλαθεξζέληα θείκελα ηεο ελωζηαθήο λνκνζεζίαο (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιώζζα) δύλαληαη λα αλαδεηεζνύλ από ηνπο θάηωζη ηζηόηνπνπο:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0551&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0551&from=EL
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Σέινο, ππελζπκίδεηαη όηη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο
Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο
https://sanctionsmap.eu παξέρεηαη επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα (θπξώζεηο) πνπ πηνζεηνύληαη, είηε από ην πκβνύιην Αζθάιεηαο ηωλ
Ηλωκέλωλ Εζλώλ, είηε από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε. Επηπξόζζεηα, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ
πκβνπιίνπ
ηεο
Επξωπαϊθήο
Έλωζεο
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/history-north-korea/ κπνξείηε λα
αλαδεηήζεηε νινθιεξωκέλε πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ηα επηβιεζέληα από ηελ Ε.Ε.
πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηεο Λαϊθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (ΛΔΚ) από ην 2006 κέρξη
ζήκεξα.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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