
A BIZOTTSÁG 236/2007/EK RENDELETE

(2007. március 2.)

az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet
módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről
szóló, 2004. február 19-i 314/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 11. cikke b) pontjára,

mivel:

(1) A 314/2004/EK rendelet III. melléklete felsorolja azokat a
személyeket, akikre a rendeletnek megfelelően a pénz-
készletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2) A 2007. február 19-i 2007/120/KKBP közös álláspont (2)
módosítja a 161/2004/KKBP közös álláspont (3) mellék-
letét. A 314/2004/EK rendelet III. mellékletét ennek
megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának
biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul
hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2004/EK rendelet III. melléklete az e rendelet mellékle-
tében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. március 2-án.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató
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(1) HL L 55., 2004.2.24., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel
(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 51., 2007.2.20., 25. o.
(3) HL L 50., 2004.2.20., 66. o.



MELLÉKLET

A 314/2004/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A melléklet az alábbi természetes személlyel egészül ki:

„Mavhaire, Dzikamai; a ZANU (PF) Politikai Hivatal bizottsági tagja.”

2. Az alábbi természetes személyek neve törlésre kerül:

a) „Jokonya, Tichaona; információs és közzétételi miniszter, szül.: 1938.12.27.”

b) „Tungamirai, Josiah T.; a bennszülöttek helyzetének javításával foglalkozó államminiszter, a légierő nyugalmazott
marsallja (a ZANU (PF) Politikai Hivatal bennszülöttek helyzetének javításával foglalkozó volt titkára), szül.:
1948.10.8.”

3. Az alábbi módosításokat kell tenni:

a) A „Chombo, Ignatius Morgan Chininya, Önkormányzati, közmunkaügyi és nemzeti lakásügyi miniszter, szül.:
1952.8.1.”bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Chombo, Ignatius Morgan Chininya; önkormányzati, közmunkaügyi és városfejlesztési miniszter, szül.: 1952.8.1.”

b) A „Lesabe, Thenjiwe V., A ZANU (PF) Politikai Hivatal nőügyi titkára, szül.: 1933” bejegyzés helyébe a következő
szöveg lép:

„Lesabe, Thenjiwe V.; a ZANU (PF) Politikai Hivatal bizottsági tagja, szül.: 1933.”

c) A „Madzongwe, Edna (másképp: Edina), A ZANU (PF) Politikai Hivatal termelési és munkaügyi helyettes titkára,
szül.: 1943.7.11.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Madzongwe, Edna (másképp: Edina); a ZANU (PF) szenátus elnöke, szül.: 1943.7.11.”

d) A „Mutasa, Didymus Noel Edwin, Nemzetbiztonsági miniszter (az Elnöki Hivatal különleges ügyekért felelős
korábbi minisztere, a korrupció és a monopóliumok ellen létrehozott program felelőse és a ZANU (PF) Politikai
Hivatal volt külügyi titkára), szül.: 1935.7.27.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mutasa, Didymus Noel Edwin; az Elnöki Hivatalnak a nemzetbiztonságért, a földreformért és az újratelepítésért
felelős államminisztere és a ZANU (PF) közigazgatási titkára, szül.: 1935.7.27.”

e) A „Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza, Kis-és középvállalkozások fejlesztéséért és munkahelyteremtésért felelős
miniszterhelyettes (a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős korábbi miniszterhelyettes), szül.:
1948.5.27.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza; kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és munkahelyteremtésért felelős
miniszterhelyettes, szül.: 1948.5.27.”

f) A „Ndlovu, Richard A ZANU (PF) Politikai Hivatal helyettes hadbiztosa, szül.: 1942.6.20.” bejegyzés helyébe a
következő szöveg lép:

„Ndlovu, Richard; a ZANU (PF) Politikai Hivatal helyettes hadbiztosa, szül.: 1942.6.26.”
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g) A „Nyoni, Sithembiso Gile Glad; Kis-és középvállalkozások fejlesztéséért és munkahelyteremtésért felelős miniszter
(a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős korábbi miniszter), szül.: 1949.9.20.” bejegyzés helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„Nyoni, Sithembiso Gile Glad; kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és munkahelyteremtésért felelős miniszter,
szül.: 1949.9.20.”

h) A „Zvinavashe, Vitalis, Nyugállományú tábornok (volt védelmi törzsfőnök), 1943.9.27.” bejegyzés helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„Zvinavashe, Vitalis; Politikai Hivatal, a párt bennszülöttek helyzetének javításával foglalkozó bizottságának tagja,
1943.9.27.”

HUL 66/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.6.


