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BEGRUNDELSE 

(1) Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 fastsatte visse restriktive foranstaltninger over 
for Republikken Guinea i henhold til fælles holdning 2009/788/FUSP (senere erstattet 
af Rådets afgørelse 2010/638/FUSP) som reaktion på sikkerhedsstyrkernes voldelige 
fremfærd over for politiske demonstranter i Conakry den 28. september 2009.  

(2) Der er i Rådet indgået en foreløbig aftale om, at de restriktive foranstaltninger over for 
Republikken Guinea bør ændres i lyset af den politiske situation og rapporten fra den 
internationale undersøgelseskommission, der havde til opgave at fastslå de faktiske 
omstændigheder og forhold i forbindelse med begivenhederne den 28. september 2009 
i Guinea.  

(3) Artikel 215, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter 
desuden, at de retsakter, der er nævnt i den artikel, skal indeholde de nødvendige 
bestemmelser om retsgarantier. Ifølge Kommissionen bør der foretages en tilføjelse til 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1284/2009 for at sikre fuld overholdelse af denne 
bestemmelse.  

(4) Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 
Kommissionen foreslår at ændre Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 i 
overensstemmelse hermed. 
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2011/0037 (NLE) 

Fælles forslag til 

RÅDETS FORORDNING  

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive 
foranstaltninger over for Republikken Guinea 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, 

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/…/FUSP om ændring af Rådets afgørelse 
2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea1, 

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Rådets forordning (EU) nr. 1284/20092 af 22. december 2009 fastsatte visse restriktive 
foranstaltninger over for Republikken Guinea i henhold til fælles holdning 
2009/788/FUSP3 (senere erstattet af Rådets afgørelse 2010/638/FUSP4) som reaktion 
på sikkerhedsstyrkernes voldelige fremfærd over for politiske demonstranter i 
Conakry den 28. september 2009. 

(2) Den [ ] 2011 besluttede Rådet ved afgørelse 2011/…./FUSP, at de restriktive 
foranstaltninger over for Republikken Guinea bør ændres i lyset af den politiske 
situation og rapporten fra den internationale undersøgelseskommission, der havde til 
opgave at fastslå de faktiske omstændigheder og forhold i forbindelse med 
begivenhederne den 28. september 2009 i Guinea5.  

(3) Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I forordning (EU) nr. 1284/2009 foretages følgende ændringer: 

(1) Artikel 6, stk. 3, affattes således: 

                                                 
1 EUT L … af … 2011, s. .. . . 
2 EUT L 346 af 23.12.2009, s. 26. 
3 EUT L 281 af 28.10.2009, s. 7. 
4 EUT L 280 af 26.10.2010, s. 10. 
5 Dokument nr. S/2009/693 fra FN's Sikkerhedsråd. 
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"3. I bilag II angives de personer, som af den internationale 
undersøgelseskommission er fundet ansvarlige for begivenhederne den 28. 
september 2009 i Republikken Guinea, samt fysiske eller juridiske personer, 
enheder eller organer med tilknytning til dem, jf. artikel 4, stk. 1, i Rådets 
afgørelse 2010/638/FUSP* som ændret. 

* EUT L 280 af 26.10.2010, s. 10." 

(2) I slutningen af artikel 15, stk. 2, tilføjes følgende punktum: 

"Hvor der fremsættes bemærkninger eller fremlægges væsentlig ny dokumentation, 
genovervejer Kommissionen sin afgørelse på den baggrund og informerer den 
pågældende person eller enhed eller det pågældende organ om resultatet heraf." 

(3) Bilag II erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

 På Rådets vegne 
 Formand 
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BILAG 

"BILAG II 

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 6, stk. 3 

[Bilag, som indføjes i henhold Rådets afgørelse] 


