
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2021/398 

z dnia 5 marca 2021 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Jemenie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Jemenie (1), w szczególności jej art. 3, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/932/WPZiB. 

(2) W dniu 25 lutego 2021 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2564 
(2021), w której wyraziła zaniepokojenie bieżącymi wyzwaniami politycznymi, w zakresie bezpieczeństwa, gospo
darczymi i humanitarnymi w Jemenie oraz ponownie wezwała wszystkie strony w Jemenie do rozstrzygania ich spo
rów w dalszym ciągu w drodze dialogu i konsultacji. 

(3) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 2564 (2021) wskazuje jedną 
osobę, która ma zostać objęta środkami ograniczającymi nałożonymi na mocy pkt 11 i 15 rezolucji RB ONZ 
nr 2140 (2014) oraz pkt 14 rezolucji nr 2216 (2015). 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/932/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2021 r.  

W imieniu Rady 
A.P. ZACARIAS 
Przewodniczący     

(1) Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147.
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ZAŁĄCZNIK 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB (Wykaz osób i podmiotów, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, art. 2a ust. 1 i art. 2b ust. 1 i 2) dodaje się wpis w brzmieniu: 

„6. Sultan Saleh Aida Aida Zabin  

Inne informacje: Dyrektor Departamentu Dochodzeń Karnych (CID) w Sanie. Angażował się w działania zagrażające 
pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu. Data wskazania przez ONZ: 25.2.2021. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawio
nego przez Komitet Sankcji:  

Sułtan Saleh Aida Aida Zabin był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności 
Jemenu, w tym w naruszenia obowiązującego międzynarodowego prawa humanitarnego i naruszenia praw człowieka 
w Jemenie.  

Sułtan Saleh Aida Aida Zabin jest dyrektorem Departamentu Dochodzeń Karnych (CID) w Sanie. Odegrał znaczącą rolę 
w polityce zastraszania i stosowania systematycznych aresztowań, zatrzymań, tortur, przemocy seksualnej i gwałtów 
wobec aktywnych politycznie kobiet. Jako dyrektor CID Zabin ponosi odpowiedzialność bezpośrednią lub odpowie
dzialność z tytułu posiadanych uprawnień za wykorzystywanie wielu miejsc zatrzymania, w tym aresztu domowego, 
posterunków policji, oficjalnych więzień i ośrodków detencyjnych oraz nieujawnionych ośrodków detencyjnych, oraz 
bierze udział w tych działaniach. W miejscach tych kobiety, w tym co najmniej jedna małoletnia, będące ofiarami przy
musowego zaginięcia, były wielokrotnie przesłuchiwane, gwałcone, torturowane, pozbawiane możliwości leczenia 
w odpowiednim czasie i poddawane pracy przymusowej. W niektórych przypadkach sam Zabin bezpośrednio stosował 
tortury.”.   
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