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(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1942 НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2017 година
за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки
с оглед на положението в Судан
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 747/2014 на Съвета от 10 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Судан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 131/2004 и на Регламент (ЕО) № 1184/2005 (1), и по-специално
член 15, параграф 3 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 10 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 747/2014.

(2)

На 17 октомври 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1591 (2005)
на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на едно лице, подлежащо на ограни
чителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 747/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕС) № 747/2014 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия
регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 203, 11.7.2014 г., стр. 1.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 25 октомври 2017 година.
За Съвета
Председател
M. MAASIKAS
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването относно ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla се заменя със следното вписване:
„2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Известен още като a) Sheikh Musa Hilal; б) Abd Allah; в) Abdallah; г) AlNasim; д) Al Nasim; е) AlNaseem;
ж) Al Naseem; з) AlNasseem; и) Al Nasseem
Длъжност: а) бивш член на Националното събрание на Судан от район Al-Waha; б) бивш специален съветник в
Министерството на федералните въпроси; в) върховен вожд на племето Махамид в Северен Дарфур
Дата на раждане: а) 1 януари 1964 г.; б) 1959 г.
Място на раждане: Кутум (Kutum)
Гражданство: Судан
Адрес: а) Кабкабия (Kabkabiya), Судан; б) Кутум, Судан (Пребивава в Кабкабия и в град Кутум, Северен Дарфур и
е пребивавал в Хартум).
Паспорт: а) дипломатически паспорт D014433, издаден на 21 февруари 2013 г. (валиден до: 21 февруари
2015 г.) б) дипломатически паспорт D009889, издаден на 17 февруари 2011 г. (валиден до: 17 февруари
2013 г.).
Идентификация: Удостоверение за гражданство № A0680623.
Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.
Друга информация: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:
Alnsiem беше включен в списъка на 25 април 2006 г. съгласно точка 1 от Резолюция 1672 (2006) като
„върховен вожд на племето Джалул в Северен Дарфур“.
В доклада на Human Rights Watch се посочва, чe организацията разполага със записка от 13 февруари 2004 г. от
местна правителствена служба в Северен Дарфур, с която се нарежда на „силите за сигурност в района“ да „не
възпрепятстват действията на муджахидините, а доброволците под ръководството на Sheikh Musa Hilal да
навлязат в района [на Северен Дарфур] и да обезпечават належащите си нужди“. На 28 септември 2005 г.
400 души от арабските милиции нападат селата Аро Шароу (Aro Sharrow) (включително лагера за вътрешно
разселени лица), Ачо (Acho) и Гозмена (Gozmena) в Западен Дарфур. Смятаме също, че Musa Hilal е присъствал
при нападението срещу лагера за вътрешно разселени лица в Аро Шароу: синът му е убит при нападението на
Суданската освободителна армия срещу Шарея, така че той е ангажиран в лично кръвно отмъщение. Налице са и
основателни причини да се смята, че в качеството си на върховен вожд той носи пряка отговорност за тези
действия и е отговорен за нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта
на правата на човека, както и за други жестокости.“

