
Instituţia căreia persoanele şi entităţile vizate de sancţiuni i se pot adresa în
vederea delistării se stabilește în funcție de entitatea de la care emană actul
normativ prin care sunt impuse măsurile restrictive, , dupa cum urmează:

1. În cazul măsurilor restrictive adoptate de Consiliului de Securitate
al ONU, solicitările de delistare se adresează fie Punctului Focal
stabilit prin Rezoluţia Consiliului de Securitate 1730 (2006), fie
„Biroului Mediatorului al Comitetului Consiliului de Securitate 1267”
(Office of the Ombudsperson), în funcţie de regimul de sancţiuni de
care este vizată persoana sau entitatea în cauză.
Persoanele şi entităţile listate în baza regimului de sancţiuni privind
Al-Qaida şi persoanele şi entităţile asociate se pot adresa Biroului
Mediatorului, la „Office of the Ombudsperson, Room DC2-2206,
United Nations, New York, NY 10017, United States of America, Tel:
+1 212 963 2671, E-mail: ombudsperson@un.org”. Informaţii
suplimentare cu privire la funcţionarea Biroului Mediatorului pot fi
consultate la adresa http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/.
Persoanele şi entităţile listate în baza celorlalte regimuri de sancţiuni
adoptate de Consiliul de Securitate al ONU se pot adresa Punctului
Focal la „Focal Point for De-listing, Security Council Subsidiary
Organs Branch, Room DC2 2034, United Nations, New York, N.Y.
10017, United States of America, Tel. +1 917 367 9448, Fax. +1 212
963 1300, Email: delisting@un.org”. Informaţii suplimentare cu privire
la funcţionarea Punctului Focal pot fi consultate la
http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml.

2. În cazul măsurilor restrictive adoptate de Consiliul UE,
solicitările de de-listare se adresează, conform paragrafului 19 din
Anexa I la Orientările privind punerea în aplicare şi evaluarea
măsurilor restrictive (sancţiunilor) în cadrul politicii externe şi de
securitate comune a UE, Secretariatului General al Consiliului Uniunii
Europene.

Coordonatele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene sunt:
„General Secretariat of the Council of the European Union, Rue de la Loi
175/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgique, Tel: +32 2281-6111,
Internet: http://www.consilium.europa.eu”.
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