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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

2013/255/KKBP határozat módosításáról 

szóló, 2013. december 13-i 2013/760/KKBP tanácsi határozathoz 

(HL L 335., 2013.12.14., 50. o.) 

A 2013/760/KKBP határozat szövege helyesen: 

„A TANÁCS 2013/760/KKBP HATÁROZATA 

(2013. december 13.) 

 

2013/255/KKBP határozat módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

 

 szóló 2013. május 31-i 2013/255/KKBP 

tanácsi határozatra1, 

1 HL L 147., 2013.6.1., 14. o. 
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mivel: 

(1) A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot. 

(2) Mentességeket 

tagállamok számára, hogy az Egyes Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 

2118 (2013) sz. határozatának 10. pontjával összhangban támogatást nyújtsanak a 

Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) által végzett, Szíriában található vegyi fegyverek 

felszámolását célzó tevékenységekhez.  

(3)  

eltávolított áruk kereskedelmét ezen áruk 

érdekében. 

(4) A 2013/255/KKBP határozat értelmében a pénzeszközök befagyasztása tekintetében tett, 

humanitárius célokra vonatkozó kivételt módosítani kell a Szíriának biztosított 

humanitárius segítségnyújtás megkönnyítése végett  felszabadított 

atát. Ebben az 

a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervnek (SHARP) 

segítségnyújtás biztosításához. 
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(5) sztása tekintetében mentességeket bevezetni 

elszerelés, élelmiszer, menedék, higiénia 

biztosítására szóló kifizetés megtétele. 

(6)  

(7)  

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 
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1. cikk 

 

1.  

„(3) 

rmékek gyártására vagy 

karbantartására szolgáló egyes felszerelések, áruk, illetve technológiák 

értékesítésére, szolgáltatására, szállítására vagy exportjára, valamint az ezekhez 

iben 

 

a) 

szánják, vagy az ENSZ illetve az Európai Unió valamint tagállamai 

személyzetének érdekeit szolgálja; vagy 

b) a tevékenység végzésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. 

határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában 

kiadott és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és 

használatának tilalmáról, valamint megsemmisíté

vegyifegyver-

-
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2.  

„(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó 

Tanácsa 2118 (2013) sz. határozata 10. pontjával összhangban és az OPCW 

Végrehajtó Tanácsa által meghatározott, valamint a vegyifegyver-tilalmi egyezmény 

, Szíriából származó vegyi fegyverek vagy 

azokhoz kapcsolódó anyagok behozatalára vagy szállítására.  

3.  

„13a. cikk 

Tilos azon kulturális javak vagy egyéb régészeti, történelmi, kulturális, valamint 

 amelyeket 2011. május 9-én vagy azt 

megalapozott gyanúja, hogy azokat jogellenesen távolították el az országból. Ez a tilalom 

nem alkalmazandó, ha igazolt, hogy a kulturális javakat biztonságosan juttatják vissza 

Szíriába jogos tulajdonosainak. 

ezen cikk által szabályozni kívánt javak körét.  
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4.  

„e) hu

juttatását, és feltéve, hogy a befagyasztott pénzeszközök és a gazdasági források 

esetében a pénzeszközöknek vagy gazdasági forrásoknak az ENSZ számára a szíriai 

 felszabadítása és a 

segítségnyújtás a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel (SHARP) 

 

5.  

„g)  

6.  

„(12) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó 

Kereskedelmi 

átutalására 

a Szíriai 

Kereskedelmi  átutalására, amennyiben ez az 

ltali , egy konkrét 

felszerelés, élelmiszer, menedék, higiénia biztosítására szóló kifizetés megtétele, 

feltéve, hogy az illetékes tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetésben 
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2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

-án.  

 a Tanács r s r l  

 az elnök 

 V. MAZURONIS" 

 

 

5754/15     7 
MELLÉKLET JUR  HU 
 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=56175&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5754/15;Nr:5754;Year:15&comp=5754%7C2015%7C


ANNESS 

RETTIFIKA 

tad- -Kunsill 2013/760/PESK tat- -

2013/255/PESK dwar -Sirja 

 

Id- -  

" -KUNSILL 2013/760/PESK 

tat-  

li temenda d-  

s-  

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-  

Wara li kkunsidra d- -Kunsill 2013/255/PESK tal-

restrittivi kontra s-Sirja1, 

1  
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Billi: 

(1) Fil-31 ta' Mejju 2013, il-Kunsill adotta d- 2013/255/PESK. 

(2) - 2013/255/PESK -Istati 

- - -

-eliminazzjoni tal- -Sirja skont il-

paragrafu 10 tar- i tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) 2118 

(2013). 

(3) - -

patrimonju kulturali tas- -Sirja, bil-  

ff -ritorn sikur ta' dawk l-  

(4) L- - 2013/255/PESK, mill- -

- -Sirja u biex 

-risk -kuntest, 

il- -NU bil-  fis-Sirja skont il-

- -Sirja (SHARP). 
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(5)  - -assi biex ikun jista' jsir l-

ta' pagamenti minn jew lil persuna jew entità  dovuti f'konnessjoni ma' 

kenn, sanità jew 

 

(6) -  

(7) Id-  

ADOTTA DIN ID-  
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Artikolu 1 

Id-  

(1) fl-Artikolu 1, il-  

"3. Il- - -provvista, it-trasport jew 

l- -

repressjoni interna jew -

- -forniment ta' assistenza teknika jew 

 

(a) skopijiet alimentari, -

-Persunal tan-NU, jew persunal tal-Unjoni jew tal-  

(b) -paragrafu 10 tar- -Kunsill tas-

Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 2118(2013) u d- tal-Kunsill 

-OPCW, b'mod konsistenti mal- -Konvenzjoni dwar il-

Projbizzjoni tal- -Produzzjoni, il- - - -Qerda 

- u wara konsultazzjoni mal-OPCW."; 
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(2) fl- -  

"3. Il- -importazzjoni jew it-trasport ta' 

- -

il-paragrafu 10 tar- -Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 

2118(2013) u d- relatati tal- -OPCW, b'mod 

konsistenti mal- -Konvenzjoni dwar l- ."; 

(3) -  

"Artikolu 13a 

-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-trasferiment jew il-forniment 

ta' servizzi ta'  

-Sirja, 

-Sirja, fid-9 ta' Mejju 

2011 jew wara dik id-data. Il-projbizzjoni  tapplika jekk jintwera li l-

lura b'mod sikur lis-sidien -Sirja. 

L- - -elementi rilevanti 

-Artikolu."; 
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(4) fl-Artikolu 28(3), il-  

"(e) - - -

ma umanitarji u assistenza relatata, u sakemm, 

fil- - -fondi jew ir-

- - -twassil 

-Sirja skont il-Pja - -Sirja 

(SHARP)."; 

(5) fl- -  

"(g)  -evakwazzjonijiet mis-Sirja."; 

(6) fl- -  

"12. Il- at-trasferiment mill-Bank 

-

minn barra l- d-data tad-  

- -Sirja, jew 

-Unjoni wara d-data tad-  

fejn tali trasferiment ikun marbut ma' pagament minn istituzzjoni finanzjarja mhux 

  

 -Istat Membru jkun 

-pagament ma jkunx 

minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1.". 
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Artikolu 2 

Din id-  - -jum tal- Il- urnal U i jali tal-

Unjoni Ewropea. 

-  

 all-Kunsill 

 Il-President 

 V. MAZURONIS" 
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