
DECIZII 

DECIZIA (PESC) 2017/288 A CONSILIULUI 

din 17 februarie 2017 

de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 15 februarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva 
Zimbabwe (1). 

(2)  Ar trebui să se introducă o derogare de la interdicția vânzării, furnizării, transferului sau exportului de 
echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, pentru a permite vânzarea, furnizarea, transferul 
sau exportul anumitor materiale destinate exclusiv pentru utilizarea civilă în proiecte de minerit sau de infras
tructură. 

(3)  Consiliul a efectuat o revizuire a Deciziei 2011/101/PESC, ținând seama de evoluțiile politice din Zimbabwe. 

(4)  Măsurile restrictive împotriva Zimbabwe ar trebui să fie prelungite până la 20 februarie 2018. 

(5)  Măsurile restrictive ar trebui să fie menținute în ceea ce privește șapte persoane și o entitate care figurează în 
anexa I la Decizia 2011/101/PESC. Suspendarea măsurilor restrictive ar trebui să fie reînnoită în ceea ce privește 
cinci persoane care figurează în anexa II la Decizia 2011/101/PESC 

(6)  Decizia 2011/101/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2011/101/PESC se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 3 se adaugă următorul alineat: 

„(3) Articolul 2 nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de anumite echipamente care ar putea 
fi utilizate pentru represiune internă, atunci când echipamentul este destinat exclusiv utilizării civile în proiecte de 
minerit sau de infrastructură, sub rezerva autorizării, de la caz la caz, de către autoritățile competente ale statului 
membru exportator.”  

2. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 10 

(1) Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

(2) Prezenta decizie se aplică până la 20 februarie 2018. 

18.2.2017 L 42/11 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) Decizia 2011/101/PESC a Consiliului din 15 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 42, 16.2.2011, p. 6). 



(3) Măsurile menționate la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1) și (2), în măsura în care se aplică 
persoanelor enumerate în anexa II, se suspendă până la 20 februarie 2018. 

(4) Prezenta decizie este reexaminată permanent și este reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care 
Consiliul apreciază că obiectivele acesteia nu au fost atinse.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 17 februarie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
E. BARTOLO  
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