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MNDSBESLUIT . houdende algemene mnntx|len, van 3 augustus 1993,
houdende vœ|rzieain n ten aanzien van het goederen- en hnndelsverk|r
F! cjss) .
met betrekking tot Llbzë (|ndsbesluit econo|che sancties
Uit|geven: 23 augustus 1993
De minîster van Justitie
H.R. CNes
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IN NMM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Amzba,
In overweging genomen hebbende:
dat het nœdzakeli| blijkt de in de Regeling eeono|sehe Jmncties Libië
(AB 1992 no. 114) n|rgelegde bepnlingen op te nemen in een Wndsbe,sluit houdende algemene mnntm|len, Mngezien de situatie in de Groot
h-Ambische Soo|nl''susehe Voœs-la|cMdy| nog geen |nnleiding
Libise
geeft te vemnderste|en, dat de Resolutie 748 (1992) van 31 mnxœt 1992
de Veœgheids-d van de Vereaigde Naties , |nm'n de Gxot LibischV&n
|rabische Sooînllc|sche |o|s-ln|nc||| ||rdt verzocht de n|e|g
te verzekeren van Resolutie 731 (1992) van 21 ja|uari 1992, wal |orden
||t|kken;
|elet op:
artikel 4 van de |ndsveNrde|g in- e.n Gtvoer (AB 1989 no. GT 102) ;
Heeft, de Rnnd van Advies gehoord, besloten:
Artikel l
In dit |dsbesluit wordt onder het Gtvoeren Van enig red Verslnqn het brengen van dat |ed buiten de Mdsgwnzen.
Artlkel 2
De Gtvoer met al edbestemmsng de Groot ubl|-A|bbche Socia|stische Voœs-la|chl'm'yak van de Mvolgende gpedelYn is verboden:
a. lucht-rt||n of onderdelen (IMNM;
b . mllltalz.e goederen;
c. para-etaim goederen ter uitrustiug van de politie;
d goederen: bestemd voor de produe 'tze of het onderhoud van de in de
onderdelen b en c genoemde goederen.
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Artœel 3
1 . Dit |dsbesluit treedt in werklng met A'n|ng van de de na die
van zijn pl|tsing in het |onœ|gsbhd van Aruba.
2. Het lnn worden |n|hnnld als rxndsbeslGt eeonoeche Fencties
Libië.
Gegeven te O-njes|d 3 augustus 1993
0. Koolmqn
De minister van Eœmoeche Zaken,
E. Briesen
De minister van Justitie a.i.
B .J. M. Nisbet
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