
DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/215 

z dnia 17 lutego 2020 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, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 15 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/101/WPZiB (1). 

(2) Rada dokonała przeglądu decyzji 2011/101/WPZiB, uwzględniając sytuację polityczną w Zimbabwe. 

(3) Obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 20 lutego 2021 r. Rada powinna poddawać te 
środki ograniczające stałemu przeglądowi w oparciu o rozwój sytuacji politycznej i sytuacji w zakresie bezpieczeń-
stwa w Zimbabwe. 

(4) Zważywszy na sytuację w Zimbabwe, należy zmienić tytuł decyzji 2011/101/WPZiB. 

(5) Wpis dotyczący jednej zmarłej osoby należy skreślić z wykazu wskazanych osób i podmiotów umieszczonego 
w załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB. Obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć wobec 
czterech osób i jednego podmiotu umieszczonych w załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB. W odniesieniu do 
jednej osoby środki ograniczające należy zawiesić. Zawieszenie środków ograniczających należy przedłużyć wobec 
trzech osób wymienionych w załączniku II do decyzji 2011/101/WPZiB. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja Rady 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe”; 

2) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 20 lutego 2021 r. 

3. Środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do osób 
wymienionych w załączniku II, zawiesza się do dnia 20 lutego 2021 r. 

4. Niniejsza decyzja podlega stałemu przeglądowi, a w stosownych przypadkach jest przedłużana lub zmieniana, 
jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”; 

3) załącznik I zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji; 

4) załącznik II zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. 

(1) Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 
16.2.2011, s. 6). 
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Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.  

W imieniu Rady 
J. BORRELL FONTELLES. 

Przewodniczący     
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ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB skreśla się wpis dotyczący poniższej osoby: 

1. Mugabe, Robert Gabriel.   
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku II do decyzji 2011/101/WPZiB dodaje się wpis dotyczący poniższej osoby: 

„6. Mugabe, Grace”.   
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