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TOELICHTING 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1284/2009 van de Raad zijn bepaalde beperkende 
maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, overeenkomstig 
Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB (later vervangen door Besluit 
2010/638/GBVB van de Raad), in reactie op het gewelddadige optreden van de 
veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.  

(2) Bij de Raad is een voorlopig akkoord tot stand gekomen, dat inhoudt dat de 
beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee moeten worden 
gewijzigd in het licht van de politieke situatie en naar aanleiding van het verslag van 
de internationale onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de 
toedracht van de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.  

(3) Bovendien wordt in artikel 215, lid 3, VWEU bepaald dat de in dat artikel bedoelde 
handelingen de nodige bepalingen inzake juridische waarborgen dienen te bevatten. 
De Commissie is van mening dat artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1284/2009 een 
aanvulling behoeft om in volledige naleving van deze bepaling te voorzien. 

(4) De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en de Commissie stellen voor Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad 
dienovereenkomstig te wijzigen. 
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2011/0037 (NLE) 

Gezamenlijk voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde 
specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, 

Gezien Besluit 2011/…/GBVB van de Raad tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB van de 
Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee1, 

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1284/2009 van de Raad van 22 december 20092 zijn 
bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, 
overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB3 (later vervangen 
door Besluit 2010/638/GBVB van de Raad4), in reactie op het gewelddadige optreden 
van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 
2009. 

(2) Op [ ] 2011 heeft de Raad bij Besluit 2011/…/GBVB besloten dat de beperkende 
maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee moeten worden gewijzigd in het 
licht van de politieke situatie en naar aanleiding van het verslag van de internationale 
onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de toedracht van de 
gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee5.  

(3) Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad dient dienovereenkomstig te worden 
gewijzigd, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EU) nr. 1284/2009 wordt als volgt gewijzigd: 

                                                 
1 PB L […] van […] 2011, blz. […]. . 
2 PB L 346 van 23.12.2009, blz. 26. 
3 PB L 281 van 28.10.2009, blz. 7. 
4 PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10. 
5 Document S/2009/693 van de VN-Veiligheidsraad. 
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(1) Artikel 6, lid 3, komt als volgt te luiden: 

“3. Bijlage II omvat de personen die door de internationale 
onderzoekscommissie zijn aangewezen als verantwoordelijk voor de 
gebeurtenissen van 28 september 2009 in de Republiek Guinee, en de met hen 
geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Besluit 2010/638/GBVB van de Raad*, 
zoals gewijzigd. 

* PB L 280 van 26.10.2010, blz. 10.” 

(2) Aan het einde van artikel 15, lid 2, wordt de volgende zin toegevoegd: 

“Indien dergelijke standpunten aan de Commissie bekend worden gemaakt, of 
substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Commissie haar 
besluit in het licht daarvan en brengt zij de betrokken persoon of entiteit of het 
betrokken lichaam op de hoogte.” 

(3) Bijlage II wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 
 De voorzitter 
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BIJLAGE 

“BIJLAGE II 

Lijst van de in artikel 6, lid 3, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en 
lichamen 

[Bijlage in te voegen overeenkomstig het besluit van de Raad] 


