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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

6.3.2018

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/332 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Μαρτίου 2018
σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά
της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή περιοριστικών
μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (1) και ιδίως το άρθρο 2γ,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συστάθηκε δυνάμει
της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επικαιροποίησε τις πληροφορίες σχετικά
με ένα πρόσωπο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
N. DIMOV

(1) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ, υπό την κεφαλίδα «Α. Πρόσωπα», η καταχώριση που αφορά το παρακάτω
πρόσωπο αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:
«1. François Yangouvonda BOZIZÉ [γνωστός και ως: α) Bozize Yangouvonda· β) Samuel Peter Mudde
(γεννηθείς στις 16 Δεκ. 1948, στο Izo, Νότιο Σουδάν)]
Αξίωμα: α) Πρώην ανώτατος άρχων της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· β) Καθηγητής
Ημερομηνία γέννησης: α) 14 Οκτωβρίου 1946· β) 16 Δεκεμβρίου 1948
Τόπος γέννησης: α) Mouila, Γκαμπόν· β) Izo, Νότιο Σουδάν
Ιθαγένεια: α) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Νότιο Σουδάν
Αρ. διαβατηρίου: D00002264, εκδόθηκε στις 11 Ιουνίου 2013 (εκδόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, στο Juba,
Νότιο Σουδάν. Λήγει στις 11 Ιουνίου 2017. Διπλωματικό διαβατήριο εκδοθέν στο όνομα Samuel Peter Mudde)
Αριθμός εθνικής ταυτότητας: M4800002143743 (Προσωπικός αριθμός στο διαβατήριο)
Διεύθυνση: Ουγκάντα.
Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ: 9 Μαΐου 2014.
Άλλες πληροφορίες: Το όνομα της μητέρας του είναι Martine Kofio. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική
Αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
5802796
Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή
Κυρώσεων:
Ο Bozizé καταχωρίσθηκε στις 9 Μαΐου 2014 σύμφωνα με την παράγραφο 36 της απόφασης 2134 (2014) ως
“εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την
ασφάλεια της ΚΑΔ”.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κατόπιν συνεννόησης με τους υποστηρικτές του, υποκίνησε την επίθεση της 5ης Δεκεμβρίου 2013 στο Μπανγκουί.
Έκτοτε, συνέχισε να απεργάζεται αποσταθεροποιητικές επιχειρήσεις με στόχο τη διατήρηση των εντάσεων στην
πρωτεύουσα της ΚΑΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Bozizé δημιούργησε την ομάδα πολιτοφυλάκων Αντι-Μπαλακά
πριν διαφύγει από την ΚΑΔ στις 24 Μαρτίου 2013. Με ανακοινωθέν, ο Bozizé ζήτησε από τις ομάδες των πολιτο
φυλάκων του να συνεχίσουν τις βιαιοπραγίες κατά του σημερινού καθεστώτος και κατά των ισλαμιστών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Bozizé παρέσχε χρηματοδοτική και υλική στήριξη σε πολιτοφύλακες που δρουν με σκοπό να αποσταθε
ροποιήσουν την εν εξελίξει μεταβατική διαδικασία και να τον επαναφέρουν στην εξουσία. Το μεγαλύτερο μέρος των
πολιτοφυλάκων Αντι-Μπαλακά προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας που είχαν
αυτομολήσει στην επαρχία μετά το πραξικόπημα και στη συνέχεια αναδιοργανώθηκαν από τον Bozizé. Ο Bozizé και οι
υποστηρικτές του ελέγχουν το ήμισυ και πλέον των μονάδων πολιτοφυλάκων Αντι-Μπαλακά.
Οι δυνάμεις που παρέμειναν πιστές στον Bozizé ήταν οπλισμένες με όπλα εφόδου, όλμους και εκτοξευτήρες πυραύλων
και εμπλέκονται διαρκώς περισσότερο σε επιθέσεις αντιποίνων κατά του μουσουλμανικού πληθυσμού της ΚΑΔ. Η
κατάσταση στην ΚΑΔ επιδεινώθηκε ταχύτατα μετά την επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013 στο
Μπανγκουί, από δυνάμεις Αντι-Μπαλακά, αφήνοντας πάνω από 700 νεκρούς.»

