
DECYZJA RADY 2014/742/WPZiB 

z dnia 28 października 2014 r. 

uchylająca wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB w sprawie utrzymania szczególnych środków 
ograniczających skierowanych przeciwko Miloszevicowi i osobom z nim powiązanym oraz powią

zane wspólne stanowiska 98/240/WPZiB, 98/326/WPZiB, 1999/318/WPZiB i 2000/599/WPZiB 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 10 listopada 2000 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB (1). 

(2)  Wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB nadało skutek stwierdzeniu zawartemu we wspólnym stanowisku Rady 
2000/599/WPZiB (2), że środki ograniczające skierowane przeciwko p. Miloszevicowi i osobom z nim powią
zanym należy utrzymać. 

(3) We wspólnym stanowisku 2000/696/WPZiB dokonano zatem przeglądu środków ograniczających przewidzia
nych we wspólnych stanowiskach Rady 98/240/WPZiB (3), 98/326/WPZiB (4) i 1999/318/WPZiB (5), aby 
utrzymać jedynie te przepisy dotyczące środków ograniczających, które są skierowane przeciwko p. Miloszevicowi 
i osobom z nim powiązanym. 

(4)  Slobodan Miloszevic i osoby z nim powiązane nie stanowią już zagrożenia dla konsolidacji demokracji, a zatem 
nie ma podstaw, by nadal stosować odnośne środki ograniczające. 

(5)  Wspólne stanowiska 98/240/WPZiB, 98/326/WPZiB, 1999/318/WPZiB, 2000/599/WPZiB i 2000/696/WPZiB 
należy zatem uchylić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym uchyla się wspólne stanowiska 98/240/WPZiB, 98/326/WPZiB, 1999/318/WPZiB, 2000/599/WPZiB i 
2000/696/WPZiB. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 28 października 2014 r. 

W imieniu Rady 
G. L. GALLETTI 

Przewodniczący  

29.10.2014 L 308/99 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Wspólne stanowisko Rady 2000/696/WPZiB z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie utrzymania szczególnych środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Miloszevicowi i osobom z nim powiązanym (Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 1). 

(2) Wspólne stanowisko Rady 2000/599/WPZiB z dnia 9 października 2000 r. w sprawie poparcia dla demokratycznej FRJ i niezwłocznego 
zniesienia niektórych środków ograniczających (Dz.U. L 261 z 14.10.2000, s. 1). 

(3) Wspólne stanowisko 98/240/WPZiB z dnia 19 marca 1998 r. określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w 
sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Federalnej Republice Jugosławii (Dz.U. L 95 z 27.3.1998, s. 1). 

(4) Wspólne stanowisko 98/326/WPZiB z dnia 7 maja 1998 r. określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej doty
czące zamrożenia funduszy posiadanych zagranicą przez rządy Federalnej Republiki Jugosławii (FRJ) i Serbii (Dz.U. L 143 z 14.5.1998, 
s. 1). 

(5) Wspólne stanowisko 1999/318/WPZiB z dnia 10 maja 1999 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej 
dotyczące dodatkowych środków ograniczających przeciwko Federalnej Republice Jugosławii (Dz.U. L 123 z 13.5.1999, s. 1). 
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