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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1574
ze dne 20 září 2019,
kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k situaci ve Středoafrické republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve
Středoafrické republice (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 224/2014.

(2)

Dne 6. září 2019 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN
č. 2127 (2013) údaje týkající se jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 20. září 2019.
Za Radu
předsedkyně
S. MARIN

(1) Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1.
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Údaje týkající se níže uvedené osoby se nahrazují těmito údaji:

A. Osoby
2. Nourredine ADAM (také znám jako: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat
Nouradine Adam; e) Mohamed Adam Brema Abdallah
Funkce: a) generál; b) ministr pro bezpečnost; c) generální ředitel „Zvláštního výboru pro ochranu demokratických
výsledků
Datum narození: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1. ledna 1970; e) 1. ledna 1971
Místo narození: a) Ndele, Středoafrická republika; b) Algenana, Súdán
Státní příslušnost: a) Středoafrická republika; b) Súdán
Číslo pasu: a) D00001184 (pas Středoafrické republiky) b) P04838205, vydaný dne 10. června 2018 (vydaný
v Bahrí, Súdán; platný do 9. června 2023; pas vydaný na jméno Mohamed Adam Brema Abdallah)
Národní identifikační číslo: a) 202-2708-8368 (Súdán)
Adresa: a) Birao, Středoafrická republika; b) Súdán
Označení ze strany OSN: 9. května 2014
Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Nourredine byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba „zapojená
do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto
činnosti“.
Další informace:
Nourredine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl identifikován jako generál i nejvyšší
představitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je
oficiálně známa pod názvem „Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír“ a je rovněž známa pod akronymem CPJP.
Jakožto bývalý vedoucí představitel „fundamentalistické“ odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír
(CPJP/F) byl během útoků, k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice v období od začátku
prosince 2012 do března 2013, vojenským koordinátorem skupiny ex-Séléka. Bez Nourredinovy pomoci a úzkých
vztahů s čadskými zvláštními silami by hnutí Séléka pravděpodobně nebylo schopno uchvátit moc bývalému
prezidentovi Středoafrické republiky Françoisi Bozizému.
Od 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní prezidentkou, byl jedním z hlavních
strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka v Sibutu, jehož cílem bylo uskutečnit Nourredineův plán vytvořit ze
severu země baštu muslimů. Své síly zjevně nabádal k tomu, aby nedbaly rozkazů prozatímní vlády a vojenských
velitelů mezinárodní podpůrné mise pod africkým vedením (MISCA). Nourredine aktivně řídí skupinu ex-Séléka –
bývalé příslušníky Séléky, které prezident Djotodia v září 2013 údajně rozpustil, řídí operace namířené proti
křesťanským čtvrtím a nadále poskytuje značnou podporu a pokyny skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické
republice.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37 písm. b) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba „zapojená do plánování nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či
mezinárodní humanitární právo.“
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Poté, co skupina Séléka převzala 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl Nourredine Adam jmenován ministrem
pro bezpečnost a poté generálním ředitelem „Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků“ (Comité
extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpravodajské služby Středoafrické
republiky). Nourredine Adam využíval CEDAD jako svoji osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných
zatýkání, mučení a mimosoudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových aktérů, kteří stáli za krvavou
operací v Boy Rabe. V srpnu 2013 zaútočily síly Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky
považovanou za baštu stoupenců Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou, že hledají ukryté zbraně,
jednotky Séléky údajně zabily velký počet civilistů a následně se pustily do rabování. Když se tyto útoky rozšířily i do
dalších čtvrtí, tisíce tamních obyvatel zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem k přítomnosti francouzských
jednotek považováno za bezpečné místo, a obsadily jeho přistávací plochu.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37 písm. d) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba „poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání
přírodních zdrojů.“
Začátkem roku 2013 sehrál Nourredine Adam důležitou roli v rámci sítí financujících skupinu ex-Séléka. Podnikl
cesty do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, aby pro povstalce z uvedené skupiny získal finanční
prostředky. Působil rovněž jako zprostředkovatel pro čadskou síť nelegálních obchodníků s diamanty, která působila
mezi Středoafrickou republikou a Čadem.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1575
ze dne 16. září 2019,
kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank,
pokud jde o externího auditora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,
s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 25. července 2019 Radě Evropské unie o externím
auditorovi Central Bank of Malta (ECB/2019/24) (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro,
ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Mandát externího auditora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, společnosti PricewaterhouseCoopers,
skončil po provedení auditu za účetní rok 2018. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního
roku 2019.

(3)

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2019 až 2025
společnost KPMG.

(4)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta pro
účetní roky 2019 až 2025 byla jmenována společnost KPMG.

(5)

Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) odpovídajícím
způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 15 nahrazuje tímto:
„15. KPMG se schvaluje jako externí auditor Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta pro účetní roky 2019
až 2025.“

Článek 2
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
(1) Úř. věst. C 283, 21.8.2019, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22,
29.1.1999, s. 69).
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Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.

V Bruselu dne 16. září 2019.
Za Radu
předsedkyně
T. TUPPURAINEN
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1576
ze dne 20. září 2019,
kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické
republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické
republice (1), a zejména na článek 2c uvedeného rozhodnutí,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP.

(2)

Dne 6. září 2019 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN
č. 2127 (2013) údaje týkající se jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. září 2019.
Za Radu
předsedkyně
S. MARIN

(1) Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.
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Údaje týkající se níže uvedené osoby se nahrazují těmito údaji:
A. Osoby
„2. Nourredine ADAM (také znám jako: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat
Nouradine Adam; e) Mohamed Adam Brema Abdallah
Funkce: a) generál; b) ministr pro bezpečnost; c) generální ředitel ‚Zvláštního výboru pro ochranu demokratických
výsledků
Datum narození: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1. ledna 1970; e) 1. ledna 1971
Místo narození: a) Ndele, Středoafrická republika; b) Algenana, Súdán
Státní příslušnost: a) Středoafrická republika; b) Súdán
Číslo pasu: a) D00001184 (pas Středoafrické republiky) b) P04838205, vydaný dne 10. června 2018 (vydaný
v Bahrí, Súdán; platný do 9. června 2023; pas vydaný na jméno Mohamed Adam Brema Abdallah)
Národní identifikační číslo: a) 202-2708-8368 (Súdán)
Adresa: a) Birao, Středoafrická republika; b) Súdán
Označení ze strany OSN: 9. května 2014
Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
Nourredine byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce 2134 (2014) jako osoba ‚zapojená
do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto
činnosti‘.
Další informace:
Nourredine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl identifikován jako generál i nejvyšší
představitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je
oficiálně známa pod názvem ‚Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír‘ a je rovněž známa pod akronymem CPJP.
Jakožto bývalý vedoucí představitel ‚fundamentalistické‘ odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír
(CPJP/F) byl během útoků, k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice v období od začátku
prosince 2012 do března 2013, vojenským koordinátorem skupiny ex-Séléka. Bez Nourredinovy pomoci a úzkých
vztahů s čadskými zvláštními silami by hnutí Séléka pravděpodobně nebylo schopno uchvátit moc bývalému
prezidentovi Středoafrické republiky Françoisi Bozizému.
Od 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní prezidentkou, byl jedním z hlavních
strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka v Sibutu, jehož cílem bylo uskutečnit Nourredineův plán vytvořit ze
severu země baštu muslimů. Své síly zjevně nabádal k tomu, aby nedbaly rozkazů prozatímní vlády a vojenských
velitelů mezinárodní podpůrné mise pod africkým vedením (MISCA). Nourredine aktivně řídí skupinu ex-Séléka –
bývalé příslušníky Séléky, které prezident Djotodia v září 2013 údajně rozpustil, řídí operace namířené proti
křesťanským čtvrtím a nadále poskytuje značnou podporu a pokyny skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické
republice.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37 písm. b) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba ‚zapojená do plánování nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či
mezinárodní humanitární právo.‘
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Poté, co skupina Séléka převzala 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl Nourredine Adam jmenován ministrem
pro bezpečnost a poté generálním ředitelem ‚Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků‘ (Comité
extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpravodajské služby Středoafrické
republiky). Nourredine Adam využíval CEDAD jako svoji osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných
zatýkání, mučení a mimosoudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových aktérů, kteří stáli za krvavou
operací v Boy Rabe. V srpnu 2013 zaútočily síly Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky
považovanou za baštu stoupenců Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou, že hledají ukryté
zbraně, jednotky Séléky údajně zabily velký počet civilistů a následně se pustily do rabování. Když se tyto útoky
rozšířily i do dalších čtvrtí, tisíce tamních obyvatel zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem k přítomnosti
francouzských jednotek považováno za bezpečné místo, a obsadily jeho přistávací plochu.
Nourredine byl 9. května 2014 na seznam zařazen rovněž na základě bodu 37 písm. d) rezoluce 2134 (2014) jako
osoba ‚poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání
přírodních zdrojů.‘
Začátkem roku 2013 sehrál Nourredine Adam důležitou roli v rámci sítí financujících skupinu ex-Séléka. Podnikl
cesty do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, aby pro povstalce z uvedené skupiny získal
finanční prostředky. Působil rovněž jako zprostředkovatel pro čadskou síť nelegálních obchodníků s diamanty, která
působila mezi Středoafrickou republikou a Čadem.“
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