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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2020/562 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2020. április 23.) 

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet 
végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 401/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4i. cikkére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1) A Tanács 2013. május 2-án elfogadta a 401/2013/EU rendeletet. 

(2) A Tanács a 401/2013/EU rendelet 4i. cikkének megfelelően felülvizsgálta a jegyzékbe vett személyeknek és 
szervezeteknek az említett rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékét. 

(3) Egy jegyzékbe vételre naprakész információk érkeztek. 

(4) A 401/2013/EU rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 401/2013/EU rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2020. április 23-án.  

a Tanács részéről 
az elnök 

G. GRLIĆ RADMAN     

(1) HL L 121., 2013.5.3., 1. o. 
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MELLÉKLET 

A személyeknek és szervezeteknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékében a 3. bejegyzés helyébe a 
következő bejegyzés lép:                                                               

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
dátuma 

„3. Than Oo Születési idő: 1973. októ 
ber 12. 

Nem: férfi 

Katonai azonosító szám: 
BC 25723 

Than Oo dandártábornok a mianmari/burmai fegy
veres erők (Tatmadaw) 99. könnyűgyalogos hadosz
tályának a parancsnoka volt 2018 májusáig. Ezzel 
összefüggésben felelősség terheli azokért az atroci
tásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, ame
lyeket a Rakhajn államban élő rohindzsa népességgel 
szemben a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2017 
második felében elkövetett. Az említett atrocitások és 
jogsértések magukban foglalnak jogellenes kivégzé
seket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák 
házainak és épületeinek szisztematikus felgyújtását. 

2018.6.25.”   
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