Λευκωσία 1.3.2017
Προς: Όλα τα Μέλη
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Ζιμπάμπουε

Κυρίες, Κύριοι,
Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει αποστείλει την πιο κάτω πληροφόρηση η οποία παρατίθεται αυτούσια για
ενημέρωση.
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε τις εξής νομικές πράξεις, που έχουν ως αντικείμενο την
επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε.
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/288 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση της
απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε.
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 18 Φεβρουαρίου 2017 και τέθηκε σε άμεση
ισχύ. Δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEΧ:32017D0288&from=EN
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/284 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 314/2004 για ορισμένα περιοριστικά μέτρα σχετικά με την Ζιμπάμπουε.
Ο Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 18 Φεβρουαρίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ
στις 19 Φεβρουαρίου 2017. Δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0284&from=EN
Διά των προαναφερθέντων νομικών πράξεων της ΕΕ, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται μέχρι τις 20
Φεβρουαρίου 2018.
Σημειώνεται ότι διατηρούνται τα περιοριστικά μέτρα κατά επτά (7) προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και
του Προέδρου της Ζιμπάμπουε κ. Robert Mugabe και της συζύγου του κας Grace Mugabe) και μιας (1)
οντότητας (Zimbabwe Defense Industries) που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Απόφασης
2011/101/ΚΕΠΠΑ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004, αντίστοιχα, ως έχουν τροποποιηθεί.
Παράλληλα παρατείνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018, η αναστολή των περιοριστικών μέτρων κατά πέντε
(5) προσώπων που περιλαμβάνονται Παραρτήματα της Απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ και του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 314/2004, αντίστοιχα, ως έχουν τροποποιηθεί.
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Επισημαίνεται ότι στις προαναφερόμενες νομικές πράξεις, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για παρέκκλιση διά
της οποίας, οι αρμόδιες αρχές των ΚΜ ΕΕ δύναται να επιτρέπουν, υπό τους όρους που θεωρούν κατάλληλους,
την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή εκρηκτικών ουσιών και συναφούς εξοπλισμού,
καθώς επίσης, χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια, όταν οι εκρηκτικές ουσίες και ο συναφής εξοπλισμός
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση σε εξορυκτικά έργα και έργα
υποδομής.
Παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητας σας, και σχετικής
ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Με εκτίμηση

Χρίστος Πετσίδης
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ
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