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Θέµα:

Αποφάσεις Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά µε τις Ναυτικές Επιχειρήσεις EU
NAVFOR-MED / Operation "SOPHIA" και EU NAVFOR-MED “IRINI”

Εφαρµογή:

Πλοία, ανεξαρτήτως σηµαίας που πλέουν στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σχετικά:

(α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθµ. 8177/1.10.2019
(β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθµ. 8116/11.4.2019

Περίληψη:

Παρέχεται ενηµέρωση για τις Αποφάσεις του Συµβουλίου της ΕΕ για την
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) αναφορικά
µε την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη Μεσόγειο Θάλασσα για την
εφαρµογή των Αποφάσεων του ΟΗΕ, που αφορούν στην επιβολή embargo
όπλων στη Λιβύη και στην εφαρµογή µέτρων κατά της λαθραίας εξαγωγής
πετρελαίου από την εν λόγω χώρα.

Εν συνεχεία της (α) σχετικής εγκυκλίου, µε την οποία σας είχε γνωστοποιηθεί η Απόφαση του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράταση, έως την 31/3/2020, της εντολής δράσης της
Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης «EU NAVFOR-MED / Operation ‘SOPHIA’ στη Μεσόγειο
Θάλασσα, έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι την 31η Μαρτίου τρέχοντος έτους, το
Συµβούλιο, µε νεότερη Απόφασή του (ΚΕΠΠΑ 2020/471)1, συµφώνησε ότι η εν λόγω Ναυτική
Επιχείρηση θα πρέπει να περατωθεί.
Το Συµβούλιο, ωστόσο, µε την από 31/3/2020 Απόφαση ΚΕΠΠΑ 2020/472 κατέληξε σε
πολιτική συµφωνία για τη δροµολόγηση, µέχρι την 31/3/2021, νέας επιχείρησης στη Μεσόγειο,
υπό την ονοµασία EUNAVFOR-MED “IRINI”, µε στόχο την εφαρµογή των αποφάσεων του
ΟΗΕ αναφορικά µε το embargo όπλων που έχει επιβληθεί στη Λιβύη, κάνοντας χρήση
εναέριων, δορυφορικών και θαλάσσιων µέσων.
Επίσης, στην εν λόγω Επιχείρηση ανατίθενται και επιπρόσθετα καθήκοντα, προκειµένου να
συµβάλει στην εφαρµογή των µέτρων του ΟΗΕ κατά της λαθραίας εξαγωγής πετρελαίου από τη
Λιβύη, στην ενίσχυση των ικανοτήτων και στην εκπαίδευση της ακτοφυλακής και του
πολεµικού ναυτικού της Λιβύης, καθώς και στην εξάρθρωση των δικτύων παράνοµης
διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0471&from=EL

Το πλήρες κείµενο της Απόφασης ΚΕΠΠΑ 2020/472, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
µπορεί να αναζητηθεί από τους κάτωθι ιστότοπους:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0472&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0472&from=EL
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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