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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/283,
annettu 18 päivänä helmikuuta 2019,
tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 314/2004 muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä 19 päivänä helmikuuta 2004 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston päätöksessä 2011/101/YUTP (2) nimetään ne luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joihin päätöksen
5 artiklassa säädettyjä rajoituksia sovelletaan.

(2)

Päätös pannaan unionin tasolla tarvittavien toimien osalta täytäntöön asetuksella (EY) N:o 314/2004. Asetuksen
(EY) N:o 314/2004 liitteessä III luetellaan erityisesti ne henkilöt ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja
taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Neuvosto päätti 18 päivänä helmikuuta 2019 muuttaa päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä I yhtä henkilöä
koskevaa kohtaa ja poistaa liitteestä kahden sellaisen henkilön nimet, joihin rajoituksia olisi sovellettava.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 314/2004 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 314/2004 liite III tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa
perussopimusten mukaisesti.
Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2019.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö

(1) EUVL L 55, 24.2.2004, s. 1.
(2) Neuvoston päätös 2011/101/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
(EUVL L 42, 16.2.2011, s. 6).
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LIITE

”LIITE III
Luettelo 6 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä
I Henkilöt
Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

1) Mugabe, Robert Gabriel

Tunnistetiedot

Syntynyt 21.2.1924;
passi: AD001095

2) Mugabe, Grace

Syntynyt 23.7.1965;
passi: AD001159;
henkilökortti: 63-646650Q70

5) Chiwenga, Constantine

Zimbabwen puolustusvoimien
komentaja, kenraali (entinen
armeijan komentaja,
kenraaliluutnantti), syntynyt
25.8.1956;
passi: AD000263;

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Entinen presidentti ja vastuussa toimista, jotka hei
kentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien
kunnioittamista ja oikeusvaltiota.
ZANU-PF-ryhmän (Zimbabwe African National
Union – Patriotic Front) naisjärjestön entinen sih
teeri, osallistunut toimiin, jotka heikentävät vaka
vasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista
ja oikeusvaltiota. Toteutti Iron Mask Estate -tilan hal
tuunoton vuonna 2002; väitetään hankkineen laitto
masti suurta hyötyä timanttikaivoksista.
Yhteisen operatiivisen johdon jäsen ja osallinen val
tion sortopolitiikan kehittämiseen tai johtamiseen.
Käyttänyt armeijaa maatilojen haltuunottoon. Vuo
den 2008 presidentinvaalien aikana oli yksi vaalien
järjestämiseen liittyneiden väkivaltaisuuksien pää
suunnittelija.

henkilökortti: 63-327568M80
6) Shiri, Perence (alias Bigboy)
Samson Chikerema

Ilmavoimien marsalkka
(ilmavoimat); syntynyt
1.11.1955; henkilökortti:
29-098876M18

Johtava sotilashenkilö ja ZANU-PF:n yhteisen opera
tiivisen johdon jäsen, osallinen valtion sortopolitii
kan kehittämiseen tai johtamiseen. Osallinen poliitti
siin väkivaltaisuuksiin, muun muassa vuoden 2008
vaalien aikana Mashonaland West -maakunnassa
Chiadzwassa.

7) Sibanda, Phillip Valerio
(alias Valentine)

Zimbabwen kansallisen armeijan
komentaja, kenraaliluutnantti;
syntynyt 25.8.1956 tai
24.12.1954.

Johtava sotilashenkilö, jolla on siteitä hallitukseen ja
joka on osallinen valtion sortopolitiikan kehittämi
seen tai johtamiseen.

Henkilökortti 63-357671H26
II Yhteisöt
Nimi

Zimbabwe Defence Industries

Tunnistetiedot

10th Floor, Trustee House, 55
Samora Machel Avenue, PO Box
6597, Harare, Zimbabwe

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Lähellä
puolustusministeriötä
ZANU-PF-ryhmää”.

ja

hallituksen

