
DECYZJA RADY 2012/527/WPZiB 

z dnia 27 września 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec 
kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 27 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ogra
niczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza 
w Republice Mołdowy ( 1 ). 

(2) W celu osiągnięcia postępów w wypracowywaniu poli
tycznego rozstrzygnięcia konfliktu naddniestrzańskiego 
i przywrócenia swobodnego przepływu osób przez 
granice administracyjne regionu Naddniestrza, środki 
ograniczające mające zastosowanie do załącznika I do 
decyzji 2010/573/WPZiB powinny pozostać zniesione. 

(3) Obowiązywanie środków ograniczających mających 
zastosowanie do załącznika II do decyzji 
2010/573/WPZiB powinno zostać przedłużone do dnia 
30 września 2013 r. Jednakże w celu wsparcia postępów 
prowadzących do rozstrzygnięcia nierozwiązanych 
problemów dotyczących szkół posługujących się alfa
betem łacińskim, osoby wymienione w załączniku II do 
decyzji 2010/573/WPZiB powinny zostać z usunięte 
wykazu. 

(4) Decyzję 2010/573/WPZiB należy dlatego odpowiednio 
zmienić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/573/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne dzia 
łania, aby zapobiec wjazdowi na swoje terytoria lub prze
jazdowi przez nie osób – wymienionych w załączniku – 
które są odpowiedzialne za zainicjowanie i prowadzenie 
w regionie Naddniestrza w Republice Mołdawii kampanii 
zastraszania wobec mołdawskich szkół stosujących 
alfabet łaciński oraz zamykania tych szkół.”; 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 
państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje tery
torium lub przejazd przez nie osobom wymienionym 
w załączniku, zezwolenie jest ograniczone do celów, 
w których zostało udzielone, oraz do osób, których doty
czy.”; 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa, przyjmuje zmiany do wykazu 
znajdującego się w załączniku, niezbędne w związku 
z rozwojem sytuacji w Republice Mołdawii.”; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyję
cia. 

2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 września 
2013 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może 
ona być w stosownych przypadkach odnawiana lub zmie
niana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”; 

4) skreśla się załącznik I; 

5) załącznik II zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 54.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 

…”
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