
DECYZJA RADY 2014/98/WPZiB 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 15 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Zimbabwe ( 1 ). 

(2) Rada dokonała przeglądu decyzji 2011/101/WPZiB, 
uwzględniając rozwój sytuacji politycznej w Zimbabwe. 

(3) Obowiązywanie środków ograniczających należy prze
dłużyć do dnia 20 lutego 2015 r. 

(4) Należy przedłużyć obowiązywanie zawieszenia zakazu 
podróży oraz zamrożenia aktywów mających zastoso
wanie do większości osób i podmiotów określonych 
w załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB. Stosowanie 
tych środków należy zawiesić również wobec niektórych 
innych dodatkowych osób wymienionych w tym załącz
niku. Zakaz podróży i zamrożenie aktywów należy 
utrzymać względem dwóch osób i jednego podmiotu 
określonych w tym załączniku. 

(5) Decyzję 2011/101/WPZiB należy odpowiednio zmienić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji Rady 2011/101/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia 
ze środków nałożonych na mocy ust. 1, w przypadkach gdy 
podróż jest uzasadniona pilnymi potrzebami humanitarnymi 
lub, w wyjątkowych przypadkach, koniecznością wzięcia 
udziału w posiedzeniach międzyrządowych, w tym wspiera
nych lub organizowanych przez Unię Europejską, podczas 

których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio 
propagujący cele polityczne środków ograniczających, 
w tym demokrację, prawa człowieka i praworządność 
w Zimbabwe.”; 

2) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyję
cia. 

2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 20 lutego 2015 r. 

3. Środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 
1 i 2, o ile odnoszą się one do osób i podmiotów wymie
nionych w załączniku II, zostają zawieszone do dnia 
20 lutego 2015 r. 

Zawieszenie jest poddawane przeglądowi co trzy miesiące. 

4. Niniejsza decyzja podlega stałemu przeglądowi; jest 
ona odpowiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada 
uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”. 

Artykuł 2 

Osoby określone w załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB 
wymienione w załączniku do niniejszej decyzji zostają dodane 
do załącznika II do decyzji 2011/101/WPZiB. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2014 r. 

W imieniu Rady 

A. TSAFTARIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6.



ZAŁĄCZNIK 

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy) 

1. Bonyongwe, Happyton 

2. Chihuri, Augustine 

3. Chiwenga, Constantine 

4. Mutasa, Didymus Noel Edwin 

5. Nyikayaramba, Douglas 

6. Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema 

7. Sibanda, Jabulani 

8. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)
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