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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2019/672 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2019. április 29.) 

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. cikke (1) bekezdésére, 

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. cikke (1) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a jegyzékbe vett 
személyeknek és szervezeteknek a rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékét. 

(3)  A jegyzékben szereplő bejegyzések közül kettő tekintetében aktualizált információk állnak rendelkezésre, továbbá 
valamennyi, a jegyzékben szereplő személynek fel kell tüntetni a nemét. 

(4)  A 401/2013/EU rendelet IV. mellékletét 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, 2019. április 29-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
G. CIAMBA  
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MELLÉKLET 

A személyeknek és szervezeteknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékében az 1–14. bejegyzés 
helyébe a következő bejegyzések lépnek:  

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

„1. Aung Kyaw 
Zaw 

Születési idő: 1961. 
augusztus 20. 

Neme: férfi 

Útlevélszáma: DM000826 

Kiállítás napja: 2011. 
november 22. 

Lejárat napja: 2021. 
november 21. 

Katonai azonosító szám:  
BC 17444 

Aung Kyaw Zaw altábornagy volt a mianmari/burmai fegy
veres erők (Tatmadaw) 3. sz. különleges műveletek hivatalá
nak parancsnoka 2015 augusztusától 2017 végéig. A 3. sz. 
különleges műveletek hivatala gyakorolta az ellenőrzést 
a nyugati parancsnokság felett, és ezzel összefüggésben 
Aung Kyaw Zaw altábornagyot felelősség terheli azokért az 
atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket 
a Rakhajn államban élő rohindzsa népességgel szemben 
a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Az 
említett atrocitások és jogsértések magukban foglalnak jogel
lenes kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohin
dzsák házainak és épületeinek szisztematikus felgyújtását. 

2018.6.25. 

2. Maung 
Maung Soe 

Születési idő: 1964. március 

Neme: férfi 

Nemzeti személyazonosító 
szám: Tatmadaw Kyee 19571 

Maung Maung Soe vezérőrnagy volt a mianmari/burmai 
fegyveres erők (Tatmadaw) nyugati parancsnokságának pa
rancsnoka volt 2016 októberétől 2017. november 10-ig, és 
felügyelte a Rakhin államban folytatott katonai műveleteket. 
Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitáso
kért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan 
államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati pa
rancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Az említett at
rocitások és jogsértések magukban foglalnak jogellenes ki
végzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák 
házainak és épületeinek szisztematikus felgyújtását. 

2018.6.25. 

3. Than Oo Születési idő: 1973. 
október 12. 

Neme: férfi 

Katonai azonosító szám: 
BC 25723 

Than Oo dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők 
(Tatmadaw) 99. könnyűgyalogos hadosztályának a parancs
noka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atro
citásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket 
a Rakhajn államban élő rohindzsa népességgel szemben 
a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében el
követett. Az említett atrocitások és jogsértések magukban 
foglalnak jogellenes kivégzéseket, szexuális erőszakot, vala
mint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus 
felgyújtását. 

2018.6.25. 

4. Aung Aung Neme: férfi 

Katonai azonosító szám: 
BC 23750 

Aung dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők 
(Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának a parancs
noka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atro
citásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket 
a Rakhajn államban élő rohindzsa népességgel szemben 
a 33. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében el
követett. Az említett atrocitások és jogsértések magukban 
foglalnak jogellenes kivégzéseket, szexuális erőszakot, vala
mint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus 
felgyújtását. 

2018.6.25. 

5. Khin Maung 
Soe 

Születési idő: 1972 

Neme: férfi 

Khin Maung Soe dandártábornok a mianmari/burmai fegy
veres erők (Tatmadaw) – esetenként 15. könnyűgyalogos 
hadosztályának is nevezett – 15. katonai műveleti parancs
nokságának parancsnoka, amelyhez az 564. gyalogos zász
lóalj is tartozik. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azo
kért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, 
amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel 
szemben a 15. katonai műveleti parancsnokság és különösen 
az 564. gyalogos zászlóalj 2017 második felében elkövetett. 
Az említett atrocitások és jogsértések magukban foglalnak 
jogellenes kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohin
dzsák házainak és épületeinek szisztematikus felgyújtását. 

2018.6.25. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

6. Thura San 
Lwin 

Születési idő: 1959. 
március 17. 

Neme: férfi 

Thura San Lwin dandártábornok volt a határrendészeti erők 
parancsnoka 2016 októberétől 2017 októberének elejéig. 
Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitáso
kért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan 
államban élő rohindzsa népességgel szemben a határrendé
szeti erők az említett időszakban elkövettek. Az említett at
rocitások és jogsértések magukban foglalnak jogellenes ki
végzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek 
szisztematikus felgyújtását. 

2018.6.25. 

7. Thant Zin Oo Neme: férfi Thant Zin Oo a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj parancs
noka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atro
citásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket 
a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 8. 
biztonsági rendészeti zászlóalj 2017. második felében elkö
vetett. A súlyos emberi jogi jogsértések magukban foglalnak 
jogellenes kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és 
épületeinek szisztematikus felgyújtását. Ezen jogsértések el
követésére a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 
33. könnyűgyalogos hadosztályával együtt és annak közvet
len támogatásával, Aung Aung dandártábornok vezetésével 
került sor. Ezért Thant Zin Oo összefüggésbe hozható a jegy
zékben szereplő Aung Aung dandártábornokkal. 

2018.6.25. 

8. Ba Kyaw Neme: férfi Ba Kyaw a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 
564. könnyűgyalogos zászlóaljának törzsőrmestere. Atroci
tásokat és súlyos emberi jogi jogsértéseket követett el – köz
tük emberölést, áttelepítéseket és kínzást – a Rakhjan állam
ban élő rohindzsa népességgel szemben 2017. második 
felében. Konkrétan a 2017. augusztus 27-i Maung nu-i tö
meggyilkosság egyik fő elkövetőjeként azonosították. 

2018.12.21. 

9. Tun Naing Neme: férfi Tun Naing a határrendészet Taung Bazarban lévő bázisának 
parancsnoka. E minőségében felelős a Rakhjan államban élő 
rohindzsa népességgel szemben 2017. augusztus 25. előtt, 
körül és után a Taung Bazarban állomásozó határrendészet 
által elkövetett – kényszerőrizetet, rossz bánásmódot és kín
zást is magukban foglaló – atrocitásokért és súlyos emberi 
jogi jogsértésekért. 

2018.12.21. 

10. Khin Hlaing Születési idő: 1968. május 2. 

Neme: férfi 

Khin HLaing dandártábornok a 99. könnyűgyalogos hadosz
tály korábbi parancsnoka és a mianmari/burmai fegyveres 
erők (Tatmadaw) északkeleti parancsnokságának jelenlegi pa
rancsnoka. A 99. könnyűgyalogos hadosztály parancsnoka
ként felügyelte a Sán államban 2016-ban és 2017 elején vég
rehajtott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben 
felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi 
jogi jogsértésekért, amelyeket Sán államban a falvak etnikai 
kisebbséghez tartozó lakosságával szemben a 99. könnyű
gyalogos hadosztály 2016 második felében elkövetett. Az 
említett atrocitások és jogsértések magukban foglalnak jogel
lenes kivégzéseket, kényszerőrizetet és falvak lerombolását. 

2018.12.21. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

11. Aung Myo 
Thu 

Neme: férfi Aung Myo Thu őrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők 
(Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának műveleti 
parancsnoka. A 33. könnyűgyalogos hadosztály műveleti pa
rancsnokaként felügyelte a Rakhjan államban 2017-ben vég
rehajtott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelős
ség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi 
jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa 
népességgel szemben a 33. könnyűgyalogos hadosztály 
2017 második felében elkövetett. Az említett atrocitások és 
jogsértések magukban foglalnak jogellenes kivégzéseket, sze
xuális erőszakot, valamint kényszerőrizetet. 

2018.12.21. 

12. Thant Zaw 
Win 

Neme: férfi Thant Zaw Win a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatma
daw) 564. könnyűgyalogos zászlóaljának őrnagya. E minősé
gében felügyelte a Rakhjan államban végrehajtott katonai 
műveleteket és felelősség terheli azokért az atrocitásokért és 
súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan ál
lamban élő rohindzsa népességgel szemben az 564. könnyű
gyalogos zászlóalj – mindenekelőtt 2017. augusztus 27-én 
Maung Nu faluban és annak környékén – elkövetett. Az em
lített atrocitások és jogsértések magukban foglalnak jogelle
nes kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák 
házainak és épületeinek szisztematikus felgyújtását. 

2018.12.21. 

13. Kyaw Chay Neme: férfi Kyaw Chay a határrendészet tizedese. Korábban Zay Di Pyin
ben állomásozott, ahol a Zay Di Pyinben lévő határrendé
szeti bázis parancsnoka volt 2017. augusztus 25. környékén, 
amikor is a parancsnoksága alatt a határrendészet emberi 
jogi jogsértések sorozatát követte el. Ezzel összefüggésben 
felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi 
jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő ro
hindzsa népességgel szemben a határrendészet az említett 
időszakban elkövetett. Emellett részt vett súlyos emberi jogi 
jogsértésekben is. Ezek a jogsértések fogva tartottakkal való 
rossz bánásmódot és kínzást is magukban foglalnak. 

2018.12.21. 

14. Nyi Nyi Swe Neme: férfi Nyi Nyi Swe vezérőrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők 
(Tatmadaw) északi parancsnokságának korábbi parancsnoka. 
E minőségében felelősség terheli azokért az atrocitásokért és 
súlyos emberi jogi jogsértésekért, köztük polgári személyek
kel való rossz bánásmódért, amelyeket az északi parancs
nokság Kacsin államban 2016 májusától 2018 áprilisáig 
(a délnyugati parancsnokság parancsnokává történő kineve
zéséig) elkövetett. Felelősség terheli továbbá a Kacsin állam
ban szükséget szenvedő polgári lakosságot célzó humanitá
rius segítség nyújtásának az említett időszakban történő 
akadályozásáért, különösen az élelmiszer-szállítmányok aka
dályozásáért. 

2018.12.21.”   
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