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NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2018/516,
27. märts 2018,
millega rakendatakse otsust 2014/450/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga
Sudaanis
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,
võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta otsust 2014/450/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga
Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/423/ÜVJP, (1) eriti selle artiklit 6,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 10. juulil 2014 vastu otsuse 2014/450/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) punkti 5 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee
ajakohastas 14. märtsil 2018 teavet kolme isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2014/450/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2014/450/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 27. märts 2018
Nõukogu nimel
eesistuja
E. ZAHARIEVA

(1) ELT L 203, 11.7.2014, lk 106.
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Järgnevalt nimetatud isikuid käsitlevad kanded asendatakse järgmiste kannetega:
„2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Teise nimega: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem;
h) AlNasseem; i) Al Nasseem
Ametikoht: a) Sudaani rahvusassamblee endine liige Al-Waha piirkonnast, b) föderaalasjade ministeeriumi endine
erinõunik, c) Mahamidi hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris
Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964; b) 1959;
Sünnikoht: Kutum
Aadress: a) Kabkabiya, Sudaan; b) Kutum, Sudaan (viibib Kabkabiyas ja Kutumi linnas Põhja-Darfuris ning on
elanud Hartumis)
Kodakondsus: Sudaan
Pass: a) diplomaatiline pass nr D014433, välja antud 21. veebruaril 2013 (kehtetu alates 21. veebruarist 2015);
b) diplomaatiline pass nr D009889, välja antud 17. veebruaril 2011 (kehtetu alates 17. veebruarist 2013)
Isikukood: kodakondsustunnistus nr A0680623
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006
Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeole
kunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest
Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch aruande kohaselt on neil Põhja-Darfuri ühe kohaliku omavalitsuse
memo (kuupäevaga 13. veebruar 2004), millega antakse „kohapealsetele julgeolekuüksustele“ korraldus „võimaldada
Sheikh Musa Hilali käsualustel mudžahiididel ja vabatahtlikel [Põhja-Darfuri] aladel tegevust jätkata ning tagada
nende elutähtsate vajaduste täitmine“. 28. septembril 2005 ründasid 400 araabia päritolu võitlejat Lääne-Darfuris
Aro Sharrow (sealhulgas riigisiseste põgenike laagrit), Acho ja Gozmena külasid. Samuti usume, et Musa Hilal viibis
kohal Aro Sharrow riigisiseste põgenike laagri ründamise ajal: tema poeg oli tapetud Sudaani vabastusarmee Shareiaründe käigus, seega oli ta nüüd kaasatud isiklikku veritasusse. On piisavalt alust arvata, et hõimu ülemjuhatajana
vastutas ta otseselt nimetatud tegevuse eest ning on seega vastutav rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste
rikkumise ning muude julmade tegude eest.
3. SHAREIF Adam
Teise nimega: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub
Ametikoht: Sudaani vabastusarmee komandör
Sünniaeg: 1. jaanuar 1970
Sünnikoht: El-Fasher
Kodakondsus: Sudaan
Passi number: P00182993, välja antud 19. juulil 2010 (kehtetu alates 18. juulist 2015)
Isikukood: 103-0037-6235 (passis märgitud)
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006
Muu teave: teadaolevalt suri 7. juunil 2012. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.
Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
5283783
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Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttes
Komandör Adam Yacub Shanti käsualused Sudaani vabastusarmee sõdurid rikkusid relvarahukokkulepet, rünnates
Sudaani valitsuse sõjaväekoosseisu, mis eskortis 23. juulil 2005 Põhja-Darfuris Abu Hamra lähistel veokite konvoid,
ja tappes kolm sõdurit. Pärast rünnakut võeti saagiks valitsusvägede relvad ja laskemoon. Eksperdirühmal on teavet,
mis kinnitab, et Sudaani vabastusarmee rünnak leidis aset ja oli selgelt organiseeritud; seega oli see ka hästi
ettevalmistatud. Eksperdirühm järeldas, et seetõttu on piisavalt alust eeldada, et Adam Yacub Shant, kes kinnitatud
andmetel oli Sudaani vabastusarmee piirkondlik komandör, pidi rünnakust teadlik olema ja selle heaks kiitma või
selleks käsu andma. Seetõttu on ta rünnaku eest otseselt vastutav ning vastab loetellu kandmise kriteeriumidele.
4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
Teise nimega: a) kindral Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri
Ametikoht: Reformi ja arengu rahvusliku liikumise (National Movement for Reform and Development)
välikomandör
Sünniaeg: 1. jaanuar 1967
Sünnikoht: El-Fasher, Põhja Darfur
Kodakondsus: sünnijärgne Sudaani kodanik
Aadress: Tine, Sudaan (elab Tines, Sudaani-Tšaadi piirist Sudaani pool)
Isikukood: a) 192-3238459-9 b) sünnijärgne kodakondsustunnistus nr 302581
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006
Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeole
kunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071
Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest
Mayu on vastutav Sudaani Darfuri piirkonda lähetatud Aafrika Liidu missiooni (AMIS) isikkooseisu liikmete
röövimise eest 2005. aasta oktoobris. Mayu püüab seda missiooni avalikult nurjata hirmutamise teel. Näiteks
ähvardas ta 2005. aasta novembris alla lasta Aafrika Liidu helikopterid Jebel Mooni piirkonnas. Sellise tegevusega on
Mayu selgelt rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005), kujutades endast ohtu stabiilsusele
Darfuris ning vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.“

