
Fra: Høvik Jo [Jo.Hovik@mfa.no] 
Sendt: 17. november 2009 14:44 
Til: Walaas Lene Smith 
Kopi: Post UD; Europapolitisk Seksjon 
Emne: ICTY - forlengelse av reiserestriksjoner 
 
DET KGL. UTENRIKSDEPARTEMENT, OSLO 
 
Det vises til e-post 16. november 2009 
  
Som kjent har Norge sluttet opp om EUs felles holdning 2004/293/FUSP av 
30. mars 2004 om tiltak for å  
støtte den internasjonale straffedomstol for det tidligere Jugoslavia 
(ICTY) og senere forlengelser av  
denne. Felles holdningen inneholder reiserestriksjoner mot enkelte 
listeførte individer. Disse har fra  
norsk side blitt gjennomført ved instruks i medhold av utlendingsloven § 
38 tredje ledd. I  
fellesholdning 2009/164/FUSP av 27. februar 2009 ble tiltakenes varighet 
forlenget til 16. mars 2010. 
  
Utenriksdepartementet vil med dette anmode om at det gis de nødvendige 
instrukser for å sørge for  
at den nye utløpsfristen legges grunn ved gjennomføringen av 
reiserestriksjonene fra norsk side. 
 
Listen over personer som er undergitt reiserestriksjoner fremgår av 
vedlegget til rådsbeslutning  
2008/732/FUSP: http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:247:0056:0062:EN:PDF 
Listen ble ikke endret ved den siste felles holdningen. 
  
Link til felles holdning 2009/164/FUSP av 27. februar: http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0044:0044:EN:PDF 
Link til felles holdning 2004/293/FUSP av 30. mars 2004: http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:094:0065:0068:EN:PDF 
 
Til orientering kan det opplyses 2009/717/FUSP av 24. september 2009, som 
er nevnt i Deres e-post 16.  
november 2009, ikke inneholder reiserestriksjoner. 
 
Ansvarlig enhet: Seksjon for humanitær- og strafferett 
Saksbehandler: Jo Høvik 
  
  
Jo Høvik 
seniorrådgiver  
Seksjon for humanitær- og strafferett 
Rettsavdelingen 
Utenriksdepartementet 
Tel.: +47 22 24 37 27 
Faks: +47 22 24 39 30 
e-post: joho@mfa.no 
 
 
 
From: Walaas Lene Smith [mailto:Lene-Smith.Walaas@aid.dep.no]   
Sent: Monday, November 16, 2009 3:27 PM  



To: Høvik Jo  
Subject: ICTY - forlenge gyldighetsperioden av reiserestriksjoner 
 
Hei, 
 
Viser til nedenfor nevnte felles holdningen fra EU. Kan ikke se at vi har 
mottatt melding fra UD  
om dette? 
 
Council Common Position 2009/717/CFSP of 24 September 2009 extending 
Common  
Position 2004/694/CFSP on further measures in support of the effective 
implementation of  
the mandate of the International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY) 
 
Tidligere felles holdning som Norge har tilsluttet, utløp 10.10.2009. 
Skal Norge tilslutte seg den  
nye felles holdningen 2009/717/CFSP, som forlenger gyldighetsperioden?   
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Lene Smith Walaas 
Rådgiver 
Innvandringsavdelingen 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Telefon: 22 24 86 64 
Epost: lsw@aid.dep.no 
www.regjeringen.no/aid 
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