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KOM-dokument foreligger ikke.  
 
Nyt notat 
 
1. Resumé 
Der ventes rådskonklusioner om fortsatte sanktioner mod Uzbekistan, evt. i justeret form. 
 
2. Baggrund 
EU's sanktioner mod Uzbekistan udløber i maj måned 2007, og Rådet vil derfor skulle tage 
beslutning om evt. forlængelse. Formandskabet lægger op til en debat om, hvorvidt 
sanktionerne bør justeres i lyset af udviklingen i menneskerettighedsdialogen mellem EU og 
Uzbekistan. På rådsmødet i april besluttede EU at indlede en struktureret og resultat-orienteret 
menneskerettighedsdialog med Uzbekistan. Det første møde i dialogen vil blive afholdt inden 
rådsmødet, men resultatet er endnu ikke kendt.  
 
3. Hjemmelsgrundlag 
Overvejelser om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 
 
4. Nærhedsprincippet 
Overvejelser om nærhedsprincippet er ikke relevant.  
 
5. Formål og indhold 
Rådet vil skulle tage beslutning om, hvorvidt sanktionsregimet over for Uzbekistan skal 
forlænges i uændret form eller justeres. EU ønsker at opretholde presset på Uzbekistan for at 
påvirke landet til at gennemføre positive ændringer på menneskerettighedsområdet. Der 
forventes en drøftelse af personkredsen, der bliver ramt af sanktionerne, samt sanktionernes 
længde og review med henblik på at maksimere EU's mulighed for at medvirke til at skabe en 
mere positiv udvikling på menneskerettighedsområdet.  
 
6. Europa-Parlamentets udtalelser 
Europa-Parlamentet skal ikke høres. 
 
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 
Ikke relevant. 
 
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller 
beskyttelsesniveauet 
Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for statsfinanserne, samfunds-
økonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.  
 
9. Høring 
Ikke relevant. 
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10. Regeringens foreløbige generelle holdning 
Fra dansk side venter man at kunne støtte rådskonklusioner med det forudsete indhold. 
 
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger 
Der forventes generel enighed om, at presset på Uzbekistan skal opretholdes, så EU vil kunne 
medvirke til, at menneskerettighedssituationen udvikler sig i en positiv retning.  
 
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg 
Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg senest i forbindelse med forberedelsen af 
rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) d. 5.-6. marts 2007. 
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