Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS ONU) a adoptat la
17.03.2011 Rezoluţia nr. 1973 (2011) privind situaţia din Libia, care urmează să
fie publicată în scurt timp în Monitorul Oficial al României, Partea I prin grija
Ministerului Afacerilor Externe. În baza Rezoluţiei anterioare faţă de situaţia din Libia
a CS ONU, Rezoluţia nr. 1970 (2011), a fost creat Comitetul de sancţiuni 1970, ale
cărui decizii privind listările de persoane vor putea fi accesate la adresa de internet
http://www.un.org/sc/committees/
Pentru punerea în aplicare a Rezoluţiei CS ONU nr. 1970 (2011), Consiliul Uniunii
Europene a adoptat la 28.02.2011 Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28
februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia.
Decizia instituie embargoul asupra armamentului, materialelor conexe si
echipamentelor care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, restricţii de
călătorie şi sancţiuni financiare (blocarea activelor financiare si a resurselor
economice) la adresa preşedintelui libian Moammer Kadhafi, a unor membri ai
familiei sale şi a unor demnitari libieni, precum si dreptul statelor membre de a
inspecta navele şi aeronavele libiene pe teritoriul şi în spaţiul aerian al statelor
membre, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu dreptul internaţional, în cazul
existenţei unor indicii de încălcare a embargoului asupra armelor. De asemenea,
Decizia 2011/137/PESC conține în anexe liste de persoane supuse celor două tipuri
de măsuri restrictive identificate în mod autonom la nivelul UE. Ulterior, la
21.03.2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia de punere în aplicare
2011/175/PESC privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC, prin care se
completează listele de persoane şi entităţi vizate.
Precizăm că Rezoluţia CS ONU nr. 1970 (2011) şi Decizia 2011/137/PESC sunt direct
aplicabile, constituind drepturi şi obligaţii pentru instituţiile publice române şi subiecţii de
drept intern. Pentru punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC au fost emise
Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri
restrictive având în vedere situația din Libia, precum şi Regulamentele de punere în
aplicare (UE) nr. 233/2011 şi nr. 272/2011 privind punerea în aplicare a articolului 16
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

Regimul de sancţiuni având în vedere situaţia din Libia, ca şi celelalte regimuri
sancţionatorii la nivelul Uniunii Europene sunt permanent disponibile pe website-ul
Comisiei Europene, la adresa
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

