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PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1126
(2018. gada 10. augusts),
ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

2013. gada 22. aprīlī Padome pieņēma Lēmumu 2013/184/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret
Mjanmu/Birmu.

(2)

2018. gada 25. jūnijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/900 (2), ar kuru pievienoja septiņas personas
Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumā iekļautajam to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstam,
kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Par vairākiem sarakstā iekļautajiem ir saņemta jauna informācija.

(4)

Būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 10. augustā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
G. BLÜMEL

(1) Padomes Lēmums 2013/184/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu un ar ko atceļ
Lēmumu 2010/232/KĀDP (OV L 111, 23.4.2013., 75. lpp.).
(2) Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/900 (2018. gada 25. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem
pret Mjanmu/Birmu (OV L 160 I, 25.6.2018., 9. lpp.).
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PIELIKUMS

Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumā iekļautajā personu un vienību sarakstā ierakstus Nr. 1, 3, 4 un 5 aizstāj ar šādiem
ierakstiem:

“1.

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Aung Kyaw Zaw

Dzimšanas datums:
1961. gada 20. augusts

Ģenerālleitnants Aung Kyaw Zaw bija Mjanmas
bruņoto spēku (Tatmadaw) Īpašo operāciju 3. bi
roja komandieris no 2015. gada augusta līdz
2017. gada beigām. Īpašo operāciju 3. birojs pār
raudzīja Rietumu pavēlniecību, un tādā ziņā ģe
nerālleitnants Aung Kyaw Zaw ir atbildīgs par
nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēk
tiesību aizskārumiem, ko minētajā laikposmā īste
noja Rietumu pavēlniecība pret rohindžu tautības
iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tādiem mi
nama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla vardar
bība un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku
dedzināšana.

25.6.2018.

Brigādes ģenerālis Than Oo ir Mjanmas bruņoto
spēku (Tatmadaw) 99. vieglo kājnieku divīzijas ko
mandieris. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlī
gajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību
aizskārumiem, ko 2017. gada otrajā pusgadā īste
noja 99. vieglo kājnieku divīzija pret rohindžu
tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tā
diem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla
vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un
ēku dedzināšana.

25.6.2018.

Brigādes ģenerālis Aung ir Mjanmas bruņoto
spēku (Tatmadaw) 33. vieglo kājnieku divīzijas ko
mandieris. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlī
gajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību
aizskārumiem, ko 2017. gada otrajā pusgadā īste
noja 33. vieglo kājnieku divīzija pret rohindžu
tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tā
diem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla
vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un
ēku dedzināšana.

25.6.2018.

Brigādes ģenerālis Khin Maung Soe ir komandieris
militārās operācijas 15. pavēlniecībā (dažreiz dē
vēta par Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw)
15. vieglo kājnieku divīziju); šai divīzijai ir
pakļauts 564. kājnieku bataljons. Tādā ziņā viņš
ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un
smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko
2017. gada otrajā pusē pret rohindžu tautības ie
dzīvotājiem Rakhainas štatā īstenoja militārās
operācijas 15. pavēlniecība un jo īpaši 564. kāj
nieku bataljons. Starp tādiem minama nelikumīga
nonāvēšana, seksuāla vardarbība un sistemātiska
rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.”

Pases Nr.: DM000826
Izsniegšanas datums:
2011. gada
22. novembris
Derīguma termiņš:
2021. gada
21. novembris
Militārais identifikācijas
numurs: BC 17444
3.

Sarakstā iekļau
šanas datums

Vārds, uzvārds

Than Oo

Dzimšanas datums:
1973. gada 12. oktobris
Militārais identifikācijas
numurs: BC 25723

4.

Aung

5.

Khin Maung Soe

Militārais identifikācijas
numurs: BC 23750

