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RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1126
af 10. august 2018
om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/184/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for
Myanmar/Burma.

(2)

Den 25. juni 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/900 (2), der tilføjede syv personer til listen over fysiske
og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse
2013/184/FUSP.

(3)

Der er modtaget ajourførte oplysninger vedrørende flere indførsler.

(4)

Bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2018.
På Rådets vegne
G. BLÜMEL

Formand

(1) Rådets afgørelse 2013/184/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma og ophævelse af afgørelse
2010/232/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 75).
(2) Rådets afgørelse (FUSP) 2018/900 af 25. juni 2018 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for
Myanmar/Burma (EUT L 160 I af 25.6.2018, s. 9).
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Oplysningerne vedrørende nr. 1, 3, 4 og 5 i listen over personer og enheder i bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP
erstattes af følgende oplysninger:
Navn

»1.

Aung Kyaw
Zaw

Dato for opfø
relse på listen

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Fødselsdato: 20. august
1961

Generalløjtnant Aung Kyaw Zaw var øverstbefa
lende for Kontoret for Særlige Operationer nr. 3
i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) fra au
gust 2015 til udgangen af 2017. Kontoret for
Særlige Operationer nr. 3 ledede Regionskom
mando Vest og i den forbindelse er general
løjtnant Aung Kyaw Zaw ansvarlig for de
grusomheder og alvorlige overtrædelser af men
neskerettighederne, der blev begået af Region
skommando Vest mod Rohingyafolket i delstaten
Rakhine i den pågældende periode. Dette omfat
ter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk af
brænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

Pasnummer:
DM000826
Udstedelsesdato:
22. november 2011
Udløbsdato:
21. november 2021
Militært
identifikationsnr.: BC
17444
3.

Than Oo

Fødselsdato: 12. oktober Brigadegeneral Than Oo er øverstbefalende for
den 99. lette infanteridivision i Myanmars væb
1973
nede
styrker (Tatmadaw). I den forbindelse er han
Militært
ansvarlig
for de grusomheder og alvorlige over
identifikationsnr.: BC
trædelser
af menneskerettighederne, der blev be
25723
gået af den 99. lette infanteridivision mod Rohin
gyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017.
Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og sy
stematisk afbrænding af Rohingyahuse og -byg
ninger.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Militært
identifikationsnr.: BC
23750

Brigadegeneral Aung Aung er øverstbefalende for
den 33. lette infanteridivision i Myanmars væb
nede styrker (Tatmadaw). I den forbindelse er han
ansvarlig for de grusomheder og alvorlige over
trædelser af menneskerettighederne, der blev be
gået af den 33. lette infanteridivision mod Rohin
gyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017.
Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og sy
stematisk afbrænding af Rohingyahuse og -byg
ninger.

25.6.2018

5.

Khin Maung
Soe

Brigadegeneral Khin Maung Soe er øverstbefa
lende for den militære operationskommando 15,
nogle gange også kendt som den 15. lette infante
ridivision i Myanmars væbnede styrker (Tat
madaw), som infanteribataljon nr. 564 hører un
der. I den forbindelse er han ansvarlig for de
grusomheder og alvorlige overtrædelser af men
neskerettighederne, der blev begået af den mili
tære operationskommando 15, navnlig infanteri
bataljon nr. 564, mod Rohingyafolket i delstaten
Rakhine i andet halvår 2017. Dette omfatter
ulovlige drab, seksuel vold og systematisk af
brænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018«

