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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 204/53

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/1126 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Αυγούστου 2018
για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της
Μιανμάρ/Βιρμανίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 22 Απριλίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα
κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας.

(2)

Στις 25 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 (2), η οποία προσέθεσε επτά πρόσωπα
στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ο
οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Ελήφθησαν επικαιροποιημένες πληροφορίες για αρκετές καταχωρίσεις.

(4)

Το παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2018.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. BLÜMEL

(1) Απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας και την
κατάργηση της απόφασης 2010/232/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ. 75).
(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με
περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας (ΕΕ L 160 I της 25.6.2018, σ. 9).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι καταχωρίσεις 1, 3, 4 και 5 στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης
2013/184/ΚΕΠΠΑ αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
Ονοματεπώνυμο

«1.

Aung Kyaw
Zaw

Στοιχεία ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
20 Αυγούστου 1961
Αριθμός διαβατηρίου:
DM000826
Ημερομηνία έκδοσης:
22 Νοεμβρίου 2011
Ημερομηνία λήξης
ισχύος: 21 Νοεμβρίου
2021
Αριθμός στρατιωτικής
ταυτότητας: BC 17444

3.

Than Oo

Ημερομηνία γέννησης:
12 Οκτωβρίου 1973
Αριθμός στρατιωτικής
ταυτότητας: BC 25723

4.

Aung Aung

5.

Khin Maung
Soe

Αριθμός στρατιωτικής
ταυτότητας: BC 23750

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ο αντιστράτηγος Aung Kyaw Zaw ήταν ο διοικητής
του Γραφείου Ειδικών Επιχειρήσεων αριθ. 3 των
Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) από
τον Αύγουστο του 2015 έως το τέλος του 2017.
Το Γραφείο Ειδικών Επιχειρήσεων αριθ. 3 είχε την
επίβλεψη της Δυτικής Διοίκησης και, στο πλαίσιο
των σχετικών καθηκόντων του, ο αντιστράτηγος
Aung Kyaw Zaw είναι υπεύθυνος για τις θηριωδίες
και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της εν
λόγω περιόδου από τη Δυτική Διοίκηση κατά των
Rohingya της πολιτείας Rakhine. Σε αυτές περιλαμ
βάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και η συστη
ματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohin
gya.

25.6.2018

Ο ταξίαρχος Than Oo είναι ο διοικητής της 99ης
μεραρχίας ελαφρού πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων
της Μιανμάρ (Tatmadaw). Υπό την ιδιότητά του
αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριωδίες και τις
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που διαπράχθηκαν από την 99η μεραρχία ελαφρού
πεζικού το δεύτερο εξάμηνο του 2017 κατά των
Rohingya της πολιτείας Rakhine. Σε αυτές περιλαμ
βάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και η συστη
ματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohin
gya.

25.6.2018

Ο ταξίαρχος Aung Aung είναι ο διοικητής της
33ης μεραρχίας ελαφρού πεζικού των Ενόπλων
Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw). Υπό την ιδιό
τητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριωδίες
και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν από την 33η μεραρχία
ελαφρού πεζικού το δεύτερο εξάμηνο του 2017
κατά των Rohingya της πολιτείας Rakhine. Σε
αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία
και η συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων
των Rohingya.

25.6.2018

Ο ταξίαρχος Khin Maung Soe είναι ο διοικητής της
15ης Διοίκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων, γνωστής
επίσης και ως 15ης μεραρχίας ελαφρού πεζικού των
ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw), στην
οποία υπάγεται το τάγμα πεζικού αριθ. 564. Υπό
την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν το δεύτερο
εξάμηνο του 2017 από τη 15η Διοίκηση στρατιωτι
κών επιχειρήσεων και ιδίως το τάγμα πεζικού
αριθ. 564 κατά των Rohingya της πολιτείας Rak
hine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες,
σεξουαλική βία και συστηματική πυρπόληση σπιτιών
και κτιρίων των Rohingya.

25.6.2018».

