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(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1128,
30. juuli 2020,
millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud
eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks
rakendusmäärus (EL) 2020/19

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud
eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 13. jaanuaril 2020 vastu rakendusmääruse (EL) 2020/19, (2) millega rakendatakse määruse (EÜ)
nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning kehtestatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste ajakohastatud loetelu, kelle
suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 („loetelu“).

(2)

Kui see oli praktiliselt võimalik, esitas nõukogu kõigile isikutele, rühmitustele ja üksustele põhjendused nende
loetellu kandmise põhjuse kohta.

(3)

Nõukogu teavitas Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatisega loetellu kantud isikuid, rühmitusi ja üksusi, et ta on
otsustanud neid loetelus edasi hoida. Nõukogu teavitas samuti asjaomaseid isikuid, rühmitusi ja üksusi, et
nõukogule võib esitada taotluse, et saada põhjendusi nende loetellu kandmise kohta, kui põhjendusi ei ole neile juba
edastatud.

(4)

Nõukogu vaatas loetelu läbi, nagu on nõutud määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõikes 3. Kõnealuse läbivaatamise
käigus võttis nõukogu arvesse märkusi, mida esitasid talle asjassepuutuvad isikud, ning pädevatelt riiklikelt asutustelt
saadud ajakohastatud teavet loetellu kantud isikute ja üksuste staatuse kohta riiklikul tasandil.

(5)

Nõukogu on kindlaks teinud, et nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (3) artikli 1 lõikes 4 osutatud pädevad
asutused on teinud kõigi loetellu kantud isikute, rühmituste ja üksuste suhtes otsused selle kohta, et nad on
osalenud terroriaktides ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Nõukogu on samuti
jõudnud järeldusele, et nende isikute, rühmituste ja üksuste puhul, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha
2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, tuleks jätkuvalt kohaldada määruses (EÜ) nr 2580/2001 sätestatud konkreetseid
piiravaid meetmeid.

(1) EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.
(2) Nõukogu 13. jaanuari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/19, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute
ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks
rakendusmäärus (EL) 2019/1337 (ELT L 8I, 14.1.2020, lk 1).
(3) Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344,
28.12.2001, lk 93).
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(6)

Nõukogu on jõudnud järeldusele, et enam ei ole alust hoida üht isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste
nimekirjas, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

(7)

Loetelu tuleks vastavalt ajakohastada ja rakendusmäärus (EL) 2020/19 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõikes 3 ette nähtud loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Rakendusmäärus (EL) 2020/19 tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
eesistuja
M. ROTH
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ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE, RÜHMITUSTE JA ÜKSUSTE LOETELU

I.

ISIKUD
1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

3.

AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6.3.1955 või 15.3.1955 Iraanis. Iraani ja USA
kodanik, passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, kehtivuse lõpp:
15.3.2016 (USA juhiluba).

5.

ASSADI Assadollah, sündinud 22.12.1971 Teheranis (Iraan), Iraani kodanik. Iraani diplomaatilise passi nr:
D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud
8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, sündinud 22.3.1988 Zaghdraiyas Sidonis (Liibanon), Kanada kodanik. Passi nr:
JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, sündinud 6.8.1962 Teheranis (Iraan), Iraani kodanik. Passi nr: D9016290, kehtiv
kuni 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (teise nimega GARBAYA Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN Samir),
sündinud 1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik.

10. MELIAD, Farah, sündinud 5.11.1980 Sydneys (Austraalia), Austraalia kodanik. Passi nr. M2719127 (Austraalia).
11. MOHAMMED Khalid Shaikh (teise nimega ALI Salem, teise nimega BIN KHALID Fahd Bin Adballah, teise nimega
HENIN Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964
Pakistanis. Passi nr: 488555.
12. ŞANLI, Dalokay (teise nimega Sinan), sündinud 13.10.1976 Pülümüris (Türgi).
13. SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala’i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza
Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla’i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega
Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u 1957.
aastal Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan.
14. SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965. aastal Teheranis Iraanis.
II.

RÜHMITUSED JA ÜKSUSED
1.

„Abu Nidal Organisation/Abu Nidali Organisatsioon“ - „ANO“ (teise nimega „Fatah Revolutionary Council/Fatah’
Revolutsiooniline Nõukogu“, teise nimega „Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsioonilised Brigaadid“,
teise nimega „Black September/Must September“, teise nimega „Revolutionary Organisation of Socialist
Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad“.
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3.

„Al-Aqsa e.V“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines/Filipiinide Kommunistlik Partei“, sealhulgas „New People’s Army“ –
„NPA/Uus Rahvaarmee“, Filipiinid.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security/Iraani luure- ja julgeolekumi
nisteeriumi sisejulgeoleku direktoraat.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (teise nimega „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group/Islamirühmitus“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami
Idavõitlejate Rinne“).

9.

„Hamas“, sealhulgas „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10. „Hizballah Military Wing/Hizballahi sõjaline tiib“ (teise nimega „Hezbollah Military Wing/Hezbollahi sõjaline tiib“,
teise nimega „Hizbullah Military Wing/Hizbullahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbollah Military Wing/Hizbollahi
sõjaline tiib“, teise nimega „Hezballah Military Wing/Hezballahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hisbollah Military
Wing/Hisbollahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbu’llah Military Wing/Hizbu’llahi sõjaline tiib“, teise nimega
„Hizb Allah Military Wing/Hizb Allahi sõjaline tiib“, teise nimega „Jihad Council/Džihaadi Nõukogu“ (ja kõik
sellele alluvad üksused, sealhulgas välisjulgeolekuorganisatsioon)).
11. „Hizbul Mujahideen“ – „HM“.
12. „Khalistan Zindabad Force“ – „KZF/Khalistan Zindabadi Relvajõud“.
13. „Kurdistan Workers’ Party“/Kurdistani Töölispartei“ – „PKK“ (teise nimega „KADEK“, teise nimega „KONGRAGEL“).
14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ – „LTTE/Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrid“.
15. „Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee“).
16. „Palestinian Islamic Jihad“ – „PIJ/„Palestiina Islami Džihaad“.
17. „Popular Front for the Liberation of Palestine“ – „PFLP/Palestiina Vabastamise Rahvarinne“.
18. „Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command/Palestiina Vabastamise Rahvarinde peastaap“
(teise nimega „PFLP“ – „General Command/PFLP peastaap“).
19. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (teise nimega „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left/Revolut
sioonilised Vasakpoolsed“), teise nimega „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party/Revo
lutsiooniline Rahva Vabastusarmee/-rinne/-partei“).
20. „Sendero Luminoso“ („Shining Path/Särav Tee“) – „SL“.
21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (teise nimega „Kurdistan Freedom Falcons/Kurdistani Vabastuspistrikud“,
teise nimega „Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuskullid“).
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NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1129,
30. juuli 2020,
millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi
vastu suunatud piiravaid meetmeid
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi
vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artikli 47
lõiget 2,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

Kooskõlas määruse (EL) 2017/1509 artikli 47a lõikega 1 vaatas nõukogu läbi kõnealuse määruse XV, XVI, XVII ja
XVIII lisas esitatud isikute ja üksuste loetelud.

(3)

Nõukogu leidis, et piiravad meetmed tuleks jätta kehtima kõigi määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisas esitatud
loetelus nimetatud isikute ja üksuste vastu, et ajakohastada tuleks 19 isiku põhjendusi ning viie isiku ja kahe
ettevõtte tuvastamisandmeid ning et kõigi XV lisas loetletud füüsiliste isikute tuvastamisandmetesse tuleks lisada
sugu.

(4)

Määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH

(1) ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.
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Nimi (ja võimalikud teised nimed)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise
kuupäev

Põhjendus

Sugu: mees

22.12.2009

Aatomienergia üldbüroo liige, endine Yongbyoni tehnikadirektor. Ta on fotode kohaselt
seotud Süürias asuva tuumareaktoriga, enne kui Iisrael seda 2007. aastal pommitas.

2.

HYON Chol-hae
(teise nimega HYON Chol Hae)

Sünniaeg: 13.8.1934
Sünnikoht:
Mandžuuria,
Hiina
Sugu: mees

22.12.2009

Korea rahvaarmee kindralleitnant alates 2016. aasta aprillist. Endine rahvaarmee
aseminister, Korea rahvaarmee üldpoliitika osakonna endine asedirektor (surnud Kim JongIli sõjaline nõunik). Valiti Korea Töölispartei keskkomitee liikmeks 2016. aasta mais Korea
Töölispartei 7. kongressil, kus Korea Töölispartei võttis vastu otsuse KRDV
tuumaprogrammi jätkamise kohta.

3.

O Kuk-Ryol

Sünniaeg: 7.1.1930
Sünnikoht: Jilini provints,
Hiina.
Sugu: mees

22.12.2009

Riikliku kaitsekomisjoni endine aseesimees. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV riiklike
kaitseküsimuste keskne organ enne selle reformimist riigiasjade komisjoniks ning teostas
järelevalvet tuuma- ja ballistikaprogrammide jaoks tipptehnoloogia hankimise üle
välismaalt. Korea Töölispartei keskkomitee endine liige, kes valiti 2016. aasta mais Korea
Töölispartei 7. kongressil, kus Korea Töölispartei võttis vastu otsuse KRDV
tuumaprogrammi jätkamise kohta.

Sünniaeg: 10.6.1933
Passi nr: 554410661
Sugu: mees

22.12.2009

(teise nimega Chae-Kyong; PAK
Jae Gyong)

Korea rahvaarmee kindral. Endine rahvaarmee üldpoliitika osakonna asedirektor ja endine
rahvaarmee logistikabüroo asedirektor (surnud Kim Jong-Ili sõjaline nõunik). Viibis KIM
Jong Uni poolt läbi viidud strateegilise raketiväe juhatuse inspekteerimisel. Korea
Töölispartei keskkomitee endine liige. Imperialismi vastu võitleva Korea Veteranide
Komitee esimees.

5.

RYOM Yong

Sugu: mees

22.12.2009

Aatomienergia üldbüroo (ÜRO poolt loetellu kantud üksus) direktor, vastutab
rahvusvaheliste suhete eest.

6.

SO Sang-kuk

Sünniaeg: 1932–1938
Sugu: mees

22.12.2009

Tuumafüüsika osakonna juhataja, Kim Il Sungi Ülikool.

4.

PAK Jae-gyong

(teise nimega SO Sang Kuk)

31.7.2020
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1) Määruse (EL) 2017/1509 XV lisa a osa („Füüsilised isikud, kes on loetellu kantud vastavalt artikli 34 lõike 4 punktile a“) kanded 1–27 asendatakse järgmisega:

Sünniaeg: 1946
Sünnikoht: Pyongan-Pukto,
KRDV
Sugu: mees

19.12.2011

Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni, poliitbüroo ja Korea Rahvademokraatliku
Vabariigi riigiasjade komisjoni liige. ÜRO Julgeolekunõukogu poolt sanktsioneeritud luure
üldbüroo (Reconaissance General Bureau) endine juht. Ühisrinde osakonna endine
direktor.

8.

CHOE Kyong-song
(teise nimega CHOE Kyong song)

Sünniaeg: 1945
Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindralkolonel. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva
Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või
edendamise eest.

9.

CHOE Yong-ho
(teise nimega CHOE Yong Ho)

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindralkolonel/Korea rahvaarmee õhujõudude kindral. KRDV riiklike
kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine
liige. Korea rahvaarmee õhujõudude ja õhutõrjeväe juhataja. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või
edendamise eest.

10.

HONG Sung-Mu
(teised nimed HUNG Sun Mu;
HONG Sung Mu)

Sünniaeg: 1.1.1942
Sugu: mees

20.5.2016

Laskemoonatööstuse osakonna asedirektor. Juhib tavarelvastuse ja rakettidega, sealhulgas
ballistiliste rakettidega seotud programmide väljatöötamist. Üks põhiisikutest, kes vastutab
tuumarelvade tööstusliku arendamise programmide eest. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvadega seotud programmide eest. Oli
tunnistajaks kontinentidevahelise ballistilise raketi Hwasong-15 väljatulistamisele
28. novembril 2017.

11.

JO Kyongchol

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindral. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Sõjalise julgeoleku juhtimiskeskuse
direktor. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade
alaste programmide toetamise või edendamise eest. Käis koos Kim Jong Uniga läbi aegade
suurimal suure laskekaugusega suurtükkide laskeõppusel.

Sugu: mees

20.5.2016

Kindralleitnant, KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea Töölispartei
sõjalise keskkomisjoni endine liige. Korea rahvaarmee sõjalise peakorteri operatsioonide
osakonna endine direktor ja sõjalise peakorteri endine esimene asejuhataja. Vastutav KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest.

ET

Kindral-leitnant KIM Yong Chol
(teised nimed:
KIM Yong-Chol;
KIM Young-Chol;
KIM Young-Cheol;
KIM Young-Chul)

KIM Chun-sam
(teise nimega KIM Chun Sam))

Euroopa Liidu Teataja

(teise nimega JO Kyong Chol)

12.

31.7.2020

7.

L 247/7

20.5.2016

Laskemoonatööstuse osakonna endine asedirektor. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks
organiks oleva ja nüüdseks riigiasjade komisjoniks reformitud riikliku kaitsekomisjoni
endine liige. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävi
tusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest. Osales 2015. aasta mais
toimunud allveelaevadelt väljalastavate ballistiliste rakettide edukasse katsesse panustanud
isikute fotosessioonil.//Osales fotosessioonil isikutega, kes panustasid edukasse ballistiliste
rakettide allveelaevadelt väljatulistamise katsetusse 2015. aasta mais.

14.

KIM Jong-gak

Sünniaeg: 20.7.1941
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Sugu: mees

20.5.2016

Endine Korea rahvaarmee üldpoliitika osakonna direktor. Korea rahvaarmee kindralmajor,
Kim Il-Sungi sõjaväeülikooli rektor, endine rahvaarmee aseminister, endine KRDV riiklike
kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni liige.
Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

Sugu: mees

20.5.2016

Nelja tärni kindral, nüüdseks väidetavalt nelja strateegilist ja taktikalist raketiüksust juhtiva
strateegilise raketiväe (ÜRO poolt loetellu kantud üksus), sh kontinentidevahelise ballistilise
raketibrigaadi KN-08 ülem. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Meedia teadetel osales KIM 2016. aasta
aprillis KIM Jong Uniga kontinentidevahelise ballistilise raketi mootori katsetamisel.
Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest. Andis korralduse ballistiliste rakettide
väljatulistamisõppuse korraldamiseks.

(teise nimega KIM Jong Gak)

15.

KIM Rak Kyom

(teise nimega KIM Rak-gyom;
KIM Rak Gyom)

KIM Won-hong
(teise nimega KIM Won Hong)

Sünniaeg: 7.1.1945
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Passi nr: 745310010
Sugu: mees

20.5.2016

Kindral. Korea rahvaarmee üldpoliitika osakonna endine esimene asedirektor. Riikliku
julgeolekubüroo endine direktor. Endine riigi julgeoleku minister. Riiklike kaitseküsimuste
keskseteks organiteks olevate Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni ja riikliku
kaitsekomisjoni liige. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV riiklike kaitseküsimuste keskne
organ enne selle reformimist riigiasjade komisjoniks. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või
edendamise eest.

17.

PAK Jong-chon
(teise nimega PAK Jong Chon)

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindral, peastaabi ülem alates 2019. aasta aprillist, poliitbüroo liige
alates 2020. aasta aprillist. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste
rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise
eest.

31.7.2020

16.

Euroopa Liidu Teataja

Sugu: mees

ET

KIM Chun-sop
(teise nimega KIM Chun Sop)
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13.

LI Yong-ju

Korea rahvaarmee admiral. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Korea mereväe ülemjuhataja. Merevägi
osaleb ballistiliste rakettide programmide väljatöötamises ja KRDV mereväe tuumavõime
arendamises. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävi
tusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

19.

SON Chol-ju

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindral. Korea rahvaarmee korralduse eest vastutav asedirektor ja endine
õhujõudude ja õhutõrjeväe (mis kontrollib ajakohastatud õhutõrjerakettide arendamist)
poliitiline direktor. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

Sugu: mees

20.5.2016

Kindral, endine ihukaitseväe ülem. Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige ja
riikliku kaitsekomisjoni liige. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV riiklike kaitseküsimuste
keskne organ enne selle reformimist riigiasjade komisjoniks. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või
edendamise eest.

Sugu: mees

20.5.2016

Laskemoonatööstuse osakonna asedirektor. Laskemoonatööstuse osakond, mille ÜRO
Julgeolekunõukogu kandis loetellu 2. märtsil 2016, on seotud KRDV raketiprogrammi
põhiaspektidega. Laskemoonatööstuse osakond vastutab KRDV ballistiliste rakettide (sh
Taepo Dong-2) arendamise, relvatootmise ning teadus- ja arendustegevuse programmide
järelevalve eest. Second Economic Committee (teine majanduskomitee) ja Second Academy
of Natural Sciences (Teine Loodusteaduste Akadeemia), mis kanti samuti loetellu 2010.
aasta augustis, alluvad laskemoonatööstuse osakonnale (MID). Laskemoonatööstuse
osakond on viimastel aastatel teinud tööd, et arendada mobiilset kontinentidevahelist
ballistilist raketti KN08. HONG on mitmel korral saatnud KIM Jong Uni KRDV tuumarelvaja ballistiliste rakettide alaste programmide väljatöötamisega seotud üritustel ning
arvatakse, et tal oli oluline roll KRDV tuumakatsetuses 6. jaanuaril 2016. Korea töölispartei
keskkomitee asedirektor. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest. Osales uut tüüpi
kontinentidevahelise ballistilise raketi mootori gaasijoa maapealsel katsetamisel 2016.
aasta aprillis.

(teise nimega SON Chol Ju)

20.

YUN Jong-rin

(teise nimega YUN Jong Rin)

21.

HONG Yong Chil

Euroopa Liidu Teataja

20.5.2016

ET

Sugu: mees

(teise nimega RI Yong Ju)

31.7.2020

18.

L 247/9

L 247/10

20.5.2016

Green Pine Associated Corporationi („Green Pine“) president. ÜRO sanktsioonide komitee
andmetel on Green Pine võtnud üle mitmed Korea Mining Development Trading
Corporationi (KOMID) tegevused. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009.
aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja
tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Green Pine on vastutav ka
ligikaudu poole relvade ja nendega seotud materjali ekspordi eest KRDVst. Green Pine’ile
on määratud sanktsioonid relvade ja nendega seotud materjalide ekspordi eest KRDVst.
Green Pine on spetsialiseerunud sõjaliste meresõiduvahendite ja relvastuse tootmisele,
näiteks allveelaevad, sõjalaevad ja raketisüsteemid, ning on eksportinud torpeedosid ja
tehnilist abi Iraani kaitsetööstuse ettevõtetele. ÜRO Julgeolekunõukogu on Green Pine’i
loetellu kandnud.

23.

YUN Chang Hyok

Sünniaeg: 9.8.1965
Sugu: mees

20.5.2016

Satelliitide juhtimiskeskuse NADA (National Aerospace Development Administration)
asedirektor. NADA-le kohaldatakse sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni
2270 (2016) alusel seotuse tõttu KRDV kosmoseteaduse ja -tehnoloogia (sh satelliitide
lähetamine ja kanderaketid) arendamisega. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2270
(2016) mõisteti hukka KRDV satelliidi lähetamine 7. veebruaril 2016, kuna kasutati
ballistiliste rakettidega seonduvat tehnoloogiat ning pandi toime resolutsioonide 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013) tõsine rikkumine. Vastutav KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest.

24.

RI Myong Su

Sünniaeg: 1937
Sünnikoht:
Myongchon,
Põhja-Hamgyong, KRDV
Sugu: mees

7.4.2017

Korea rahvaarmee kindralmajor, Korea rahvaarmee ülemjuhataja esimene asekomandör.
Kuni 2018. aastani Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni liige ja rahvaarmee
staabiülem. Ri Myong Su on riiklikke kaitseküsimusi, sealhulgas KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaseid programme jätkuvalt mõjutav
isik. Ri on Kõrgema Rahvaassamblee pikaajaline liige, praegu 14. korda.

25.

SO Hong Chan

Sünniaeg: 30.12.1957
Sünnikoht:
Kangwon,
KRDV
Passi nr: PD836410105
Passi kehtivusaja lõppemise
kuupäev: 27.11.2021
Sugu: mees

7.4.2017

Rahvaarmee esimene aseminister ja logistikabüroo asedirektor, Korea Töölispartei sõjalise
keskkomisjoni liige ning rahvaarmee kindral. Sellel ametikohal vastutab So Hong Chan
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

31.7.2020

Sünniaeg: 19.1.1963 või
8.5.1966
Passi nr: 381320634; PS563410163
Sugu: mees

Euroopa Liidu Teataja

RI Hak Chol
(teised nimed RI Hak Chul, RI
Hak Cheol)

ET

22.

Sünniaeg: 29.5.1960
Sugu: mees

7.4.2017

Tööstus- ja aatomienergiaminister. Sellel ametikohal vastutab Wang Chang Uk KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest.

27.

JANG Chol

Sünniaeg: 31.3.1961
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Passi nr: 563310042
Sugu: mees

7.4.2017

Riikliku Teaduste Akadeemia (asutus, mille ülesandeks on KRDV tehnoloogilise ja
teadusvõimekuse arendamine) endine president. Sellel ametikohal oli Jang Cholil
strateegiline positsioon KRDV tuumaalase tegevuse arendamiseks. Vastutav KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest.“

ET

WANG Chang Uk

31.7.2020

26.

2) Määruse (EL) 2017/1509 XV lisa b osa („Juriidilised isikud, üksused ja asutused, kes on loetellu kantud vastavalt artikli 34 lõike 4 punktile a“) kanne 2 asendatakse järgmisega:
Nimi (ja võimalikud teised nimed)

Korean Ryengwang Trading Corporation
Teise nimega KOREA RYONGWANG TRA
DING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang
District, Pyongyang, KRDV

Loetellu kandmise
kuupäev

22.12.2009

Põhjendus

Korea Ryongbong General Corporationi tütarettevõte (ÜRO
Julgeolekunõukogu kandis üksuse loetellu 24.4.2009).“

Euroopa Liidu Teataja

„2.

Asukoht

3) Määruse (EL) 2017/1509 XV lisa c osa („Füüsilised isikud, kes on loetellu kantud vastavalt artikli 34 lõike 4 punktile b“) kanded 1–6 asendatakse järgmisega:
Nimi (ja võimalikud teised nimed)

„1.

Loetellu kandmise
kuupäev

Põhjendus

Sünniaeg: 24.8.1941
Sugu: mees

22.12.2010

(teise nimega JON Il Chun)

2010. aasta veebruaris vabastati KIM Tong-un 39. büroo direktori ametikohalt. Büroo
vastutab muu hulgas kaupade sisseostmise eest KRDV diplomaatiliste esinduste kaudu,
hiilides sanktsioonidest kõrvale. Ta asendati JON Il-chuniga. Riikliku kaitsekomisjoni
esindaja. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV riiklike kaitseküsimuste keskne organ enne selle
reformimist riigiasjade komisjoniks. Valiti 2010. aasta märtsis riigi arengupanga
peadirektoriks. Valiti Korea Töölispartei keskkomitee asendusliikmeks 2016. aasta mais
Korea Töölispartei 7. kongressil, kus Korea Töölispartei võttis vastu otsuse KRDV
tuumaprogrammi jätkamise kohta.

KIM Tong-un

Sugu: mees

22.12.2009

Relvade leviku rahastamisega seotud Korea töölispartei keskkomitee 39. büroo endine
direktor. Vastutas väidetavalt 2011. aastal 38. büroo eest, et koguda juhtide ja eliidi jaoks
raha.

(teise nimega KIM Tong Un)
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2.

JON Il-chun

Tuvastamisandmed

Sünniaeg: 2.12.1947
Sünnikoht: Sinuju, KRDV
Sugu: mees

20.4.2018

Ekspertide rühm on tuvastanud KIM Yong Nami luure üldbüroo esindajana, mis on ÜRO
poolt loetellu kantud üksus. Ekspertide rühm on tuvastanud, et KIM Yong Nam ja tema
poeg KIM Su Gwang osalevad eksitavates finantstegevustes, mis võivad kaasa aidata KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
elluviimisele. KIM Yong Nam on liidus avanud erinevaid jooksev- ja hoiukontosid ning on
diplomaadina töötades osalenud erinevates suuremahulistes pangaülekannetes liidus või
väljaspool liitu asuvatele pangakontodele, sealhulgas kontodele, mis on tema poja KIM Su
Gwangi ja minia KIM Kyong Hui nimel.

4.

DJANG Tcheul Hy
(JANG Tcheul-hy,
JANG Cheul-hy,
JANG Chol-hy,
DJANG Cheul-hy,
DJANG Chol-hy,
DJANG Tchoul-hy,
KIM Tcheul-hy)

Sünniaeg: 11.5.1950
Sünnikoht: Kangwon
Sugu: naine

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy on koos oma abikaasa KIM Yong Nami, poja KIM Su Gwangi ja minia KIM

5.

KIM Su Gwang
(KIM Sou-Kwang,
KIM Sou-Gwang,
KIM Son-Kwang,
KIM Su-Kwang,
KIM Soukwang,
KIM Su-gwang,
KIM Son-gwang)

Sünniaeg: 18.8.1976
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Diplomaat KRDV Valgevene
saatkonnas
Sugu: mees

20.4.2018

Ekspertide rühm on tuvastanud KIM Su Gwangi luure üldbüroo esindajana, mis on ÜRO
poolt loetellu kantud üksus. Ekspertide rühm on tuvastanud, et KIM Su Gwang ja tema isa
KIM Yong Nam on osalenud eksitavas finantstegevuses, mis võib kaasa aidata KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
elluviimisele. KIM Su Gwang on avanud mitmes liikmesriigis arvukalt pangakontosid,
sealhulgas ka pereliikmete nimel. Ta on diplomaadina töötades osalenud erinevates
suuremahulistes pangaülekannetes liidus või väljaspool liitu asuvatele pangakontodele,
sealhulgas kontodele, mis on tema abikaasa KIM Kyong Hui nimel.

6.

KIM Kyong Hui

Sünniaeg: 6.5.1981
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Sugu: naine

20.4.2018

KIM Kyong Hui on koos abikaasa KIM Su Gwangi, äia KIM Yong Nami ja ämma DJANG

ET

KIM Yong Nam
(KIM Yong-Nam,
KIM Young-Nam,
KIM Yong-Gon)
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3.

Kyong Huiga osalenud eksitavas finantstegevuses, mis võib kaasa aidata KRDV tuumarelva, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide elluviimisele.
Talle kuulus liidus mitu pangakontot, mille tema nimel avas tema poeg KIM Su Gwang.
Samuti osales ta mitmes pangaülekandes, mis tehti tema minia KIM Kyong Hui kontodelt
väljaspool liitu asuvatele pangakontodele.

Euroopa Liidu Teataja

Tcheul Hyga osalenud eksitavas finantstegevuses, mis võib kaasa aidata KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide elluviimisele. Ta
sai mitu pangaülekannet oma abikaasalt KIM Su Gwangilt ja äialt KIM Yong Namilt ning
kandis raha väljaspool liitu asuvatele pangakontodele, mis olid kas tema enda või tema
ämma DJANG Tcheul Hy nimel.“

31.7.2020

Nimi (ja võimalikud teised nimed)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise
kuupäev

Põhjendus

JON Chol Young
teise nimega: JON Chol Yong

Passi nr: 563410192
Diplomaat KRDV Angola
saatkonnas
Sünniaeg: 30.4.1975

22.1.2018

Green Pine Associated Corporationi endine esindaja Angolas ja Angolasse akrediteeritud
endine KRDV diplomaat.
ÜRO kandis Green Pine’i loetellu tegevuse eest, mis hõlmab ÜRO relvaembargo rikkumist.
Samuti pidas Green Pine läbirääkimisi Angola sõjalaevade renoveerimise lepingute üle,
millega eirati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega kehtestatud keelde.

24.

SO Tong Myong

Sünniaeg: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) endine president, KNICi juhtiva
täitevkomitee endine esimees (juuni 2012); KNICi endine peadirektor, 2013. aasta
september, tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.“

ET

„4.

31.7.2020

4) Määruse (EL) 2017/1509 XVI lisa a osa („Füüsilised isikud“) kanded 4 ja 24 asendatakse järgmisega:

5) Määruse (EL) 2017/1509 XVI lisa b osa („Juriidilised isikud, üksused ja asutused“) kanne 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Pan Systems Pyongyang
teise nimega: Wonbang Trading
Co.; Glocom; International
Golden Services; International
Global System

Asukoht

Aadress: Room 818, Po
thonggang Hotel, AnsanDong, Pyongchon district,
Pyongyang, KRDV

Loetellu kandmise
kuupäev

16.10.2017

Põhjendus

Pan Systems on aidanud hoiduda ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestatud sanktsioonidest,
püüdes müüa Eritreale relvi ja nendega seotud materjali.
Peale selle kontrollib Pan Systemsit ÜRO poolt loetellu kantud luure üldbüroo
(Reconaissance General Bureau) ja see töötab luure üldbüroo heaks.“

Euroopa Liidu Teataja

Nimi (ja võimalikud teised nimed)
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L 247/14

Euroopa Liidu Teataja

ET

31.7.2020

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1130,
30. juuli 2020,
millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga
Liibüas) artikli 21 lõiget 2
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2016. aasta määrust (EL) 2016/44, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga
Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 2,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2016 vastu määruse (EL) 2016/44.

(2)

Kooskõlas määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõikega 6 on nõukogu läbi vaadanud kõnealuse määruse III lisas esitatud
isikute ja üksuste loetelu.

(3)

Nõukogu leidis, et piiravad meetmed tuleks jätta kehtima kõigi määruse (EL) 2016/44 III lisas sätestatud loetelus
nimetatud isikute ja üksuste puhul ning et ühe isiku tuvastamisandmeid tuleks ajakohastada.

(4)

Määruse (EL) 2016/44 III lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) 2016/44 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH

(1) ELT L 12, 19.1.2016, lk 1.
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Määruse (EL) nr 2016/44 III lisa A osa („Isikud“) kanne 18 asendatakse järgmisega:
„18.

Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 või 1. jaa
nuar 1951
Sünnikoht: Misurata, Liibüa
Kodakondsus: Liibüa
Passi number: A005465 (Liibüa),
välja antud 12. aprillil 2015, aegus
11. aprillil 2017
ning
J690P666 (Liibüa), välja antud
12. juunil 2016, aegub 11. juunil
2024
Sugu: mees
Aadress: Qasr Ahmed Street, Misura
ta, Libya

Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku
päästmise valitsus“) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav selle tegevuse eest.
Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele sõjalisele
rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada rahvusliku ühtsuse
valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos rahvuskongressi nn presidendi
Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatseremoonial.
Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa
poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist.
Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016 käsu
vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse nimetatud
uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema.
Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja nn
kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku
kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud.

1.4.2016“.
ET

GHWELL, Khalifa
teise nimega AL GHWEIL,
Khalifa
AL-GHAWAIL, Khalifa
GHAWIL, Khalifa Mohamed
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1131,
30. juuli 2020,
millega käivitatakse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidav Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissioon
(EUAM RCA)

Euroopa Liidu Nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,
võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 2019. aasta otsust (ÜVJP) 2019/2110 Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni kohta
Kesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA), (1)
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 9. detsembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/2110 Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni kohta
Kesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA).

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 18. juunil 2020 kokku, et EUAM RCA tegevusplaan tuleks heaks kiita.

(3)

Tsiviiloperatsiooni ülema soovituse kohaselt ja EUAM RCA esmase operatsioonivõime saavutamise järel tuleks
missioon käivitada 9. augustil 2020 kahe aasta pikkuseks perioodiks.

(4)

Otsuses (ÜVJP) 2019/2110 nähti EUAM RCA tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks esimeseks kuueks kuuks
pärast kõnealuse otsuse jõustumist ette lähtesumma 7 100 000 eurot. Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2020/664 (2)
pikendati lähtesumma kehtivusaega 8. augustini 2020. Määrata tuleks täiendav lähtesumma, mis hõlmab
ajavahemikku missiooni käivitamisest kuni 8. augustini 2022.

(5)

EUAM RCA-l peaks olema projektiüksus projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks missiooniga seotud
valdkondades ning selle eesmärkide toetuseks.

(6)

Otsust (ÜVJP) 2019/2110 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

EUAM RCA viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud liidu
välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Kiidetakse heaks EUAM RCA tegevusplaan.

Artikkel 2
EUAM RCA käivitatakse 9. augustil 2020.
(1) ELT L 318, 10.12.2019, lk 141.
(2) Nõukogu 18. mai 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/664, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/2110 Euroopa Liidu ÜJKP
nõuandemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA) (ELT L 157, 19.5.2020, lk 3).
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Artikkel 3
EUAM RCA tsiviiloperatsiooni ülemale antakse luba alustada viivitamata missiooni.
Artikkel 4
Otsust (ÜVJP) 2019/2110 muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
EUAM RCA tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikus 9. detsembrist
2019 kuni 8. augustini 2022 on 30 352 481,10 eurot. Järgnevateks ajavahemikeks määratavad lähtesummad otsustab
nõukogu.“
2) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 13a
Projektiüksus
1.
EUAM RCA-l on projektiüksus projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks. EUAM RCA toetab oma
volitustega seotud valdkondades ja oma eesmärkide toetamiseks asjakohasel juhul liikmesriikide ja kolmandate riikide
poolt nende vastutusel läbiviidavaid projekte ja annab nendega seoses nõu.
2.
Võttes arvesse lõiget 3, on EUAM RCA volitatud kasutama liikmesriikide või kolmandate riikide rahalist panust, et
viia ellu projekte, mille puhul on kindlaks tehtud, et need täiendavad järjekindlal moel EUAM RCA teisi tegevusi, kui
projekt
a) on ette nähtud käesoleva otsusega seotud finantsselgituses või
b) lisatakse missiooni juhi taotlusel volituste kestuse ajal muudatusena nimetatud finantsselgitusse.
EUAM RCA sõlmib panustavate riikidega kokkuleppe, millega reguleeritakse eelkõige erikorda seoses kolmandate
isikute esitatud kaebuste lahendamisega, mis puudutavad kahju, mida EUAM RCA on põhjustanud oma tegevuse või
tegevusetusega kõnealuste riikide poolt talle kättesaadavaks tehtud vahendite kasutamisel. Ühelgi juhul ei või
panustavad riigid pidada liitu või kõrget esindajat vastutavaks EUAM RCA tegevuse või tegevusetuse eest nimetatud
riikide vahendite kasutamisel.
3.
Projektiüksusele kolmandate riikide poolt antava rahalise panuse vastuvõtmise kiidab heaks poliitika- ja
julgeolekukomitee.“
Artikkel 5
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
eesistuja
M. ROTH
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1132,
30. juuli 2020,
millega ajakohastatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise
seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4,
ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/20

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 27. detsembril 2001 vastu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 13. jaanuaril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/20, (2) millega ajakohastatakse nende isikute,
rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4 („loetelu“).

(3)

Ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 6 kohaselt on vaja loetelus sisalduvate isikute, rühmituste ja üksuste
nimed korrapäraselt läbi vaadata, tagamaks, et nende loetelus hoidmine on põhjendatud.

(4)

Käesolevas otsuses esitatakse tulemused nõukogu tehtud läbivaatamise kohta, mis puudutab isikuid, rühmitusi ja
üksusi, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

(5)

Nõukogu on kindlaks teinud, et ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikes 4 osutatud pädevad asutused on
teinud kõigi loetellu kantud isikute, rühmituste ja üksuste suhtes otsused selle kohta, et nad on osalenud
terroriaktides ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Nõukogu on samuti jõudnud
järeldusele, et nende isikute, rühmituste ja üksuste puhul, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP
artikleid 2, 3 ja 4, tuleks jätkuvalt kohaldada ühises seisukohas 2001/931/ÜVJP sätestatud konkreetseid piiravaid
meetmeid.

(6)

Nõukogu on teinud kindlaks, et enam ei ole alust hoida loetelus üht isikut.

(7)

Loetelu tuleks vastavalt ajakohastada ja otsus (ÜVJP) 2020/20 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Käesoleva otsuse lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha
2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

Artikkel 2
Otsus (ÜVJP) 2020/20 tunnistatakse kehtetuks.
(1) Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344,
28.12.2001, lk 93).
(2) Nõukogu 13. jaanuari 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/20, millega ajakohastatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle
suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning
millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/1341 (ELT L 8I, 14.1.2020, lk 5).
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Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH
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ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE, RÜHMITUSTE JA ÜKSUSTE LOETELU
I.

ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

3.

AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6.3.1955 või 15.3.1955 Iraanis. Iraani ja USA

kodanik, passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, kehtivuse lõpp:
15.3.2016 (USA juhiluba).
5.

ASSADI Assadollah, sündinud 22.12.1971 Teheranis (Iraan), Iraani kodanik. Iraani diplomaatilise passi nr:

D9016657.
6.

BOUYERI Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud

8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad).
7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, sündinud 22.3.1988 Zaghdraiyas Sidonis (Liibanon), Kanada kodanik. Passi nr: JX446643

(Kanada).
8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, sündinud 6.8.1962 Teheranis (Iraan), Iraani kodanik. Passi nr: D9016290, kehtiv

kuni 4.2.2019.
9.

IZZ-AL-DIN Hasan (teise nimega GARBAYA Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN Samir), sündinud

1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik.
10. MELIAD, Farah, sündinud 5.11.1980 Sydneys (Austraalia), Austraalia kodanik. Passi nr: M2719127 (Austraalia).
11. MOHAMMED Khalid Shaikh (teise nimega ALI Salem, teise nimega BIN KHALID Fahd Bin Adballah, teise nimega
HENIN Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis.
Passi nr: 488555.
12. ŞANLI, Dalokay (teise nimega Sinan), sündinud 13.10.1976 Pülümüris (Türgi).
13. SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala’i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza
Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla’i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega
Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u 1957.
aastal Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan.
14. SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965. aastal Teheranis Iraanis.
II.

RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

„Abu Nidal Organisation/Abu Nidali Organisatsioon“ – „ANO“ (teise nimega „Fatah Revolutionary Council/Fatah’
Revolutsiooniline Nõukogu“, teise nimega „Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsioonilised Brigaadid“,
teise nimega „Black September/Must September“, teise nimega „Revolutionary Organisation of Socialist
Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad“.

3.

„Al-Aqsa e.V“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines/Filipiinide Kommunistlik Partei“, sealhulgas „New People’s Army“ –
„NPA/Uus Rahvaarmee“, Filipiinid.
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6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security/Iraani luure- ja julgeolekumi
nisteeriumi sisejulgeoleku direktoraat.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (teise nimega „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group/Islamirühmitus“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami
Idavõitlejate Rinne“).

9.

„Hamas“, sealhulgas „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10. „Hizballah Military Wing/Hizballahi sõjaline tiib“ (teise nimega „Hezbollah Military Wing/Hezbollahi sõjaline tiib“,
teise nimega „Hizbullah Military Wing/Hizbullahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbollah Military Wing/Hizbollahi
sõjaline tiib“, teise nimega „Hezballah Military Wing/Hezballahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hisbollah Military
Wing/Hisbollahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbu’llah Military Wing/Hizbu’llahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizb
Allah Military Wing/Hizb Allahi sõjaline tiib“, teise nimega „Jihad Council/Džihaadi Nõukogu“ (ja kõik sellele
alluvad üksused, sealhulgas välisjulgeolekuorganisatsioon)).
11. „Hizbul Mujahideen“ – „HM“.
12. „Khalistan Zindabad Force“/Khalistan Zindabadi Relvajõud“ – „KZF“.
13. „Kurdistan Workers’ Party“/Kurdistani Töölispartei“ – „PKK“ (teise nimega „KADEK“, teise nimega „KONGRAGEL“).
14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam“/Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrid“ – „LTTE“.
15. „Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee“).
16. „Palestinian Islamic Jihad“/„Palestiina Islami Džihaad“ – „PIJ“.
17. „Popular Front for the Liberation of Palestine“/Palestiina Vabastamise Rahvarinne“ – „PFLP“.
18. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command/Palestiina Vabastamise Rahvarinde peastaap“
(teise nimega „PFLP – General Command/PFLP peastaap“).
19. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (teise nimega „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left/Revolut
sioonilised Vasakpoolsed“), teise nimega „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party/Revolut
siooniline Rahva Vabastusarmee/-rinne/-partei“).
20. „Sendero Luminoso“ („Shining Path/Särav Tee“) – „SL“.
21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (teise nimega „Kurdistan Freedom Falcons/Kurdistani Vabastuspistrikud“,
teise nimega „Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuskullid“).
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1133,
30. juuli 2020,
millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/610 Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni kohta
Kesk-Aafrika Vabariigis (EUTM RCA)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 19. aprillil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/610, (1) millega loodi Euroopa Liidu ÜJKP sõjaline
väljaõppemissioon Kesk-Aafrika Vabariigis (EUTM RCA) ning milles anti volitused ja nähti ette lähtesumma 24
kuuks pärast seda, kui missioon on saavutanud täieliku tegevusvõime, st kuni 19. septembrini 2018.

(2)

Nõukogu võttis 30. juulil 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1082, (2) millega pikendas EUTM RCA volitusi kuni
19. septembrini 2020.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee soovitas 28. mail 2020 missiooni strateegilise läbivaatamise põhjal pikendada EUTM
RCA volitusi kahe aasta võrra.

(4)

EUTM RCA peaks tegema koostööd Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava ÜJKP nõuandemissiooniga (EUAM RCA), kui
EUAM RCA on käivitatud, ja teiste rahvusvaheliste osalejatega, eelkõige ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud
stabiliseerimismissiooniga Kesk-Aafrika Vabariigis (MINUSCA), et tagada sidus integreeritud toetus Kesk-Aafrika
Vabariigi valitsusele ja julgeolekujõududele.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2016/610 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha
kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning
rakendamises. Sellest tulenevalt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega
kohaldatav ning seetõttu ei osale ta EUTM RCA rahastamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsust (ÜVJP) 2016/610 muudetakse järgmiselt.
1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
a) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
i) punkt a asendatakse järgmisega:
„a) presidendi kantselei, kaitseministeeriumi, sõjalise staabi ja relvajõudude strateegilist nõustamist, sealhulgas
tsiviil-sõjalise koostöö alal;“;
ii) punkt d jäetakse välja;
b) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
EUTM RCA teeb koostööd Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooniga Kesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA) ja
teiste rahvusvaheliste osalejatega, eelkõige MINUSCAga, et tagada sidus integreeritud toetus Kesk-Aafrika Vabariigi
valitsusele ja julgeolekujõududele.“
(1) Nõukogu 19. aprilli 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/610 Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis
(EUTM RCA) (ELT L 104, 20.4.2016, lk 21).
(2) Nõukogu 30. juuli 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1082, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/610 Euroopa Liidu sõjalise
väljaõppemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (ELT L 194, 31.7.2018, lk 140).
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2) Artikli 7 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
ELi missiooni vägede juhataja, liidu osalejate, eelkõige EUAM RCA, ja operatsiooni läbiviimiseks asjakohaste
peamiste kohalike strateegiliste partnerite vahelise koordineerimise kord määratakse kindlaks missiooni plaanis.“
3) Artiklisse 10 lisatakse järgmine lõige:
„4.
EUTM RCA ühiste kulude lähtesumma ajavahemikul 20. septembrist 2020 kuni 19. septembrini 2022 on
36 960 000 eurot. Otsuse (ÜVJP) 2015/528 artikli 25 lõikes 1 osutatud lähtesumma protsent on 0 % ning kõnealuse
otsuse artikli 34 lõikes 3 osutatud protsent on 10 % kohustuste kohta ja 0 % maksete kohta.“
4) Artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.

EUTM RCA lõpetatakse 19. septembril 2022.“
Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1134,
30. juuli 2020,
millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/915 relvakaubanduslepingu rakendamist toetava liidu
teavitustegevuse kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 29. mail 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/915 (1).

(2)

Otsuses (ÜVJP) 2017/915 on selle artiklis 1 osutatud tegevuste rakendamise perioodiks ette nähtud 36 kuud alates
nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 3 osutatud rahastamislepingute sõlmimise kuupäevast.

(3)

22. ja 29. juunil 2020 taotlesid vastavalt Saksamaa majandus- ja ekspordikontrolli föderaalne büroo (BAFA) ning
Expertise France oma rakendusasutuse ülesandeid täites jätkuvast COVID-19 pandeemia kriisist tulenevate
probleemide tõttu otsuse (ÜVJP) 2017/915 rakendamise perioodi pikendamist kuni 30. juunini 2021.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2017/915 artiklis 1 osutatud tegevusi saab jätkata ilma finantsmõjuta kuni 30. juunini 2021.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2017/915 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse (ÜVJP) 2017/915 artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.
Otsus kaotab kehtivuse 30. juunil 2021.“
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH

(1) Nõukogu 29. mai 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/915 relvakaubanduslepingu rakendamist toetava liidu teavitustegevuse kohta (ELT
L 139, 30.5.2017, lk 38).
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1135,
30. juuli 2020,
millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Kosovos (*)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 33 ja artikli 31 lõiget 2,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 4. augustil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1338, (1) millega pikendatakse Kosovosse nimetatud
Euroopa Liidu eriesindaja („ELi eriesindaja“) volitusi, ning nimetatakse Nataliya APOSTOLOVA ELi eriesindajaks
Kosovos. Nõukogu pikendas kõnealuseid volitusi veel otsustega (ÜVJP) 2017/348, (2) (ÜVJP) 2018/903 (3) ja (ÜVJP)
2020/249 (4). Kõnealused volitused lõppevad 31. augustil 2020.

(2)

ELi eriesindajaks Kosovos ajavahemikuks 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 2021 tuleks nimetada Tomáš
SZUNYOG.

(3)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu
välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu eriesindaja
Tomáš SZUNYOG nimetatakse ELi eriesindajaks Kosovos ajavahemikuks 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 2021.
Nõukogu võib poliitika- ja julgeolekukomitee hinnangule tuginedes ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja („kõrge esindaja“) ettepaneku põhjal otsustada, et ELi eriesindaja volitused lõpetatakse varem.

Artikkel 2
Poliitilised eesmärgid
ELi eriesindaja volitused põhinevad liidu poliitilistel eesmärkidel Kosovos. Need hõlmavad juhtiva rolli täitmist eesmärgiga
saavutada stabiilne, elujõuline, rahumeelne, demokraatlik ja mitmerahvuseline Kosovo, mis teeb piirkonnaga koostööd;
piirkonna stabiilsuse tugevdamist ning Lääne-Balkani piirkonnas piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete toetamist;
sellise Kosovo kujunemise toetamist, kes järgib õigusriigi põhimõtet, kaitseb vähemuste õigusi ning kultuuri- ja
usupärandit; Kosovo Euroopa-väljavaate toetamist ja liidule lähenemist kooskõlas kogu piirkonna tulevikuväljavaadetega
ning vastavalt ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelisele
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule (5) („stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping“) ja nõukogu otsusele (EL)
2015/1988 (6) ning kooskõlas asjakohaste nõukogu järeldustega.
(*) Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
(1) Nõukogu 4. augusti 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1338, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/2052, millega pikendatakse
Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi (ELT L 212, 5.8.2016, lk 109).
(2) Nõukogu 27. veebruari 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/348, millega pikendatakse Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja
volitusi (ELT L 50, 28.2.2017, lk 75).
(3) Nõukogu 25. juuni 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/903, millega pikendatakse Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi
(ELT L 161, 26.6.2018, lk 7).
(4) Nõukogu 25. veebruari 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/249, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/903, millega pikendatakse
Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi (ELT L 54I, 26.2.2020, lk 1).
(5) ELT L 71, 16.3.2016, lk 3.
(6) Nõukogu 22. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1988 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt
Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 290, 6.11.2015, lk 4).
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Artikkel 3

Volitused

Poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on ELi eriesindajal järgmised volitused:
a) pakkuda liidu nõu ja abi poliitilises protsessis;
b) edendada liidu üldist poliitilist koordineerimist Kosovos;
c) tugevdada liidu kohalolekut Kosovos ning tagada liidu tegevuse järjepidevus, tulemuslikkus ja nähtavus;
d) anda Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) juhile Kosovos kohapealse olukorra kohta poliitilisi
suuniseid, sealhulgas täitevkohustustega seonduvate küsimuste poliitiliste aspektide osas;
e) tagada Kosovos läbiviidava liidu tegevuse järjepidevus ja ühtsus, sealhulgas juhtides kohapeal EULEX KOSOVO
üleviimist, et lõpuks anda tegevus üle ELi eriesindajale või ELi büroole Kosovos ja/või kohalikele ametiasutustele, nii
nagu see on asjakohane ja kui kohalikud olud seda lubavad;
f) toetada Kosovo Euroopa-väljavaadet ja liidule lähenemist kooskõlas kogu piirkonna tulevikuväljavaadetega ning
vastavalt stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule ja otsusele (EL) 2015/1988 ning kooskõlas asjakohaste nõukogu
järeldustega, kasutades selleks sihipärast üldsuse teavitamist ja liidu teavitustegevust, mille eesmärk on suurendada
Kosovo avalikkuse toetust ja tagada parem arusaamine liiduga seonduvatest küsimustest, sealhulgas EULEX KOSOVO
tööst;
g) jälgida, toetada ja soodustada kõigi ELi eriesindaja käsutuses olevate vahendite ja meetmete abil ning Kosovos asuva ELi
büroo toel edusamme, mida tehakse seoses poliitiliste, majanduslike ja Euroopaga seonduvate prioriteetidega, kooskõlas
iga institutsiooni pädevuse ja vastutusega, ning toetada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamist muu hulgas
Euroopa reformikava raames;
h) aidata kaasa inimõiguste ja põhivabaduste (sealhulgas seoses naiste ja laste ning vähemuste kaitsega) austamise
arendamisele ja tugevdamisele Kosovos kooskõlas liidu inimõiguspoliitika ja inimõigusi käsitlevate liidu suunistega;
i) abistada vajaduse korral liidu poolt toetatava Belgradi ja Priština vahelise dialoogi pidamist, sealhulgas lõpuks EULEX
KOSOVOlt üle võetavad operatiivtoe ülesanded, koostöös Euroopa Liidu eriesindajaga Belgradi ja Priština vahelise
dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks, rõhutades protsessi soodsa keskkonna edendamist;
j) toetada asjakohaselt erikodade ja eriprokuratuuri volitusi muu hulgas kommunikatsiooni ja teavitustegevuse kaudu.

Artikkel 4

Volituste täitmine

1.

ELi eriesindaja vastutab oma volituste täitmise eest, tegutsedes kõrge esindaja alluvuses.

2.
Poliitika- ja julgeolekukomiteel on ELi eriesindajaga eelissidemed ning ta on ELi eriesindaja peamine kontaktorgan
nõukogus. Poliitika- ja julgeolekukomitee annab ELi eriesindajale tema volituste piires strateegilisi juhtnööre ja poliitilisi
suuniseid, ilma et see piiraks kõrge esindaja volitusi.

3.

ELi eriesindaja teeb tihedat koostööd Euroopa välisteenistuse ja selle asjaomaste osakondadega.
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Artikkel 5
Rahastamine
1.
ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ajavahemikul 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini
2021 ette nähtud lähtesumma on 3 300 000 eurot.
2.

Kulusid hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja normidele.

3.
Kulude haldamise suhtes kohaldatakse ELi eriesindaja ja komisjoni vahelist lepingut. ELi eriesindaja annab kõigist
kuludest aru komisjonile.

Artikkel 6
Meeskonna moodustamine ja koosseis
1.
ELi eriesindaja vastutab oma volituste ja talle eraldatud vastavate rahaliste vahendite piires oma meeskonna
moodustamise eest. Meeskonda kuuluvad vastavalt volitustele konkreetsetes poliitikaküsimustes pädevad isikud. ELi
eriesindaja teavitab nõukogu ja komisjoni viivitamata oma meeskonna koosseisust.
2.
Liikmesriigid, liidu institutsioonid ja Euroopa välisteenistus võivad teha ettepaneku isikkoosseisu liikmete
lähetamiseks ELi eriesindaja juurde. Lähetatud isikkoosseisu liikmete töötasu katab kas liikmesriik, asjaomane liidu
institutsioon või Euroopa välisteenistus. ELi eriesindaja juurde võib lähetada ka liikmesriikide poolt liidu institutsioonidesse
või Euroopa välisteenistusse lähetatud eksperte. Rahvusvahelistel lepingulistel töötajatel peab olema mõne liikmesriigi
kodakondsus.
3.
Kõik lähetatud isikkoosseisu liikmed jäävad neid lähetanud liikmesriigi, liidu institutsiooni või Euroopa välisteenistuse
haldusalluvusse ning täidavad oma kohustusi ja tegutsevad ELi eriesindaja volituste huvides.

Artikkel 7
ELi eriesindaja ja tema isikkooseisu liikmete privileegid ja immuniteedid
ELi eriesindaja ja tema isikkoosseisu liikmete missiooni läbiviimiseks ja sujuvaks toimimiseks vajalikud privileegid,
immuniteedid ja täiendavad tagatised lepitakse vastavalt vajadusele kokku vastuvõtvate pooltega. Liikmesriigid ja Euroopa
välisteenistus annavad selleks kogu vajaliku toetuse.

Artikkel 8
ELi salastatud teabe kaitse
1.
ELi eriesindaja ja tema meeskonna liikmed järgivad nõukogu otsusega 2013/488/EL kehtestatud julgeolekupõ
himõtteid ja miinimumstandardeid (7).
2.
Kõrgel esindajal on õigus kooskõlas ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjadega avaldada
NATOle/KFORile ELi salastatud teavet ning asjaomase tegevuse jaoks koostatud dokumente kuni salastatuse tasemeni
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.
3.
Kõrgel esindajal on õigus kooskõlas ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjadega ning vastavalt ELi
eriesindaja tegevusvajadustele avaldada Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorgani
satsioonile ELi salastatud teavet ning asjaomase tegevuse jaoks koostatud dokumente kuni salastatuse tasemeni
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Selleks töötatakse välja eraldi kohalik kord.
4.
Kõrgel esindajal on õigus avaldada käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele pooltele ELi salastamata dokumente,
mis on seotud sellist tegevust puudutavate nõukogu aruteludega, mille kohta vastavalt nõukogu kodukorra (8) artikli 6
lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.
(7) Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/488/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (ELT L 274,
15.10.2013, lk 1).
(8) Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).
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Artikkel 9
Juurdepääs teabele ja logistiline tugi
1.
Liikmesriigid, komisjon ja nõukogu peasekretariaat tagavad, et ELi eriesindajale võimaldatakse juurdepääs igasugusele
asjakohasele teabele.
2.

Liidu amet ja/või liikmesriigid pakuvad vastavalt vajadusele piirkonnas logistilist tuge.

Artikkel 10
Julgeolek
ELi eriesindaja võtab oma otsesesse alluvusse kuuluvate isikkoosseisu liikmete julgeoleku tagamiseks kõik otstarbekad
meetmed, tehes seda kooskõlas liidu poliitikaga aluslepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele
lähetatud isikkoosseisu julgeoleku kohta ning vastavalt ELi eriesindaja volitustele ja julgeolekuolukorrale
vastutuspiirkonnas, tegutsedes eelkõige järgmiselt:
a) koostades Euroopa välisteenistuse suunistele tuginedes eriomase julgeolekukava, milles nähakse ette eriomased
füüsilised, organisatsioonilised ja menetluslikud julgeolekumeetmed, reguleeritakse vastutuspiirkonda ja
vastutuspiirkonnas isikkoosseisu liikmete ohutu liikumise korda, samuti julgeolekualaste juhtumite ohjamist, ja milles
nähakse ette ka erandolukorra lahendamise ja evakueerimise plaan;
b) tagades vastutuspiirkonnas valitsevatele tingimustele vastava suure riski kindlustuskaitse kõigile väljapoole liitu
lähetatud isikkoosseisu liikmetele;
c) tagades, et kõik ELi eriesindaja meeskonna väljapoole liitu lähetatud liikmed, sealhulgas kohapeal tööle võetud
lepingulised isikkoosseisu liikmed, on saanud enne vastutuspiirkonda saabumist või sinna saabudes asjakohase
julgeolekukoolituse, mis põhineb kõnealusele piirkonnale Euroopa välisteenistuse omistatud riskiastmel;
d) tagades, et kõik korrapäraste julgeolekuhindamiste tulemusel esitatud kokkulepitud soovitused viiakse ellu, ning esitades
nende elluviimise ja muude julgeolekuküsimuste kohta nõukogule, kõrgele esindajale ja komisjonile kirjalikke aruandeid
eduaruande ja volituste täitmist käsitleva aruande kujul.

Artikkel 11
Aruandlus
ELi eriesindaja esitab kõrgele esindajale ning poliitika- ja julgeolekukomiteele korrapäraselt suulisi ja kirjalikke aruandeid.
Vajaduse korral annab ELi eriesindaja aru ka nõukogu töörühmadele. Korrapärased aruanded edastatakse COREU-võrgu
kaudu. ELi eriesindaja võib esitada aruandeid välisasjade nõukogule. Aluslepingu artikli 36 kohaselt võib ELi eriesindaja
osaleda Euroopa Parlamendi teavitamises.

Artikkel 12
Koordineerimine
1.
ELi eriesindaja aitab kaasa liidu tegevuse ühtsuse, järjepidevuse ja tulemuslikkuse saavutamisele ning aitab tagada, et
kõiki liidu vahendeid ja liikmesriikide meetmeid kasutatakse järjekindlalt liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
Asjakohasel juhul tehakse koostööd liikmesriikidega. ELi eriesindaja tegevus kooskõlastatakse komisjoni ning asjakohasel
juhul piirkonnas tegutsevate teiste ELi eriesindajate tegevusega. ELi eriesindaja korraldab korrapäraseid teabekoosolekuid
liikmesriikide esindustele ja liidu delegatsioonidele.
2.
Kohapeal tehakse tihedat koostööd piirkonnas asuvate liidu delegatsioonide juhtide ning liikmesriikide esinduste
juhtidega. Nad teevad kõik endast sõltuva, et aidata ELi eriesindajat tema volituste täitmisel. ELi eriesindaja annab EULEX
KOSOVO juhile kohapealse olukorra kohta poliitilisi suuniseid, sealhulgas täitevkohustustega seonduvate küsimuste
poliitiliste aspektide osas. Vajaduse korral konsulteerivad ELi eriesindaja ja tsiviiloperatsiooni ülem teineteisega. ELi
eriesindaja teeb samuti koostööd asjakohaste kohalike asutuste ning teiste kohapeal tegutsevate rahvusvaheliste ja
piirkondlike osalejatega.
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3.
ELi eriesindaja tagab koos teiste kohapeal viibivate liidupoolsete osalistega teabe levitamise ja jagamise operatsiooni
toimumiskohas asuvate liidupoolsete osaliste vahel, et jõuda võimalikult ühtsele arusaamale olukorrast ja sellele antavast
hinnangust.
Artikkel 13
Nõuetega seotud abi
ELi eriesindaja ja tema isikkoosseisu liikmed aitavad esitada teavet varasemate Kosovosse nimetatud ELi eriesindajate
volitustest tulenevate nõuete ja kohustuste täitmiseks ning annavad sel eesmärgil haldusabi ja võimaldavad juurdepääsu
asjakohastele dokumentidele.
Artikkel 14
Läbivaatamine
Käesoleva otsuse rakendamine ja selle kooskõla muude liidu meetmetega kõnealuses piirkonnas vaadatakse korrapäraselt
läbi. ELi eriesindaja esitab nõukogule, kõrgele esindajale ja komisjonile 31. oktoobriks 2020 eduaruande ning 31. maiks
2021 täieliku aruande volituste täitmise kohta.
Artikkel 15
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
eesistuja
M. ROTH
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1136,
30. juuli 2020,
millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu
suunatud piiravaid meetmeid
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 27. mail 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/849, (1) mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi
vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2016/849 artikli 36 lõikega 2 vaatas nõukogu läbi kõnealuse otsuse II, III, V ja VI lisas
esitatud isikute ja üksuste loetelud.

(3)

Nõukogu leidis, et piiravad meetmed tuleks jätta kehtima kõigi otsuse (ÜVJP) 2016/849 II ja III lisas esitatud loetelus
nimetatud isikute ja üksuste vastu, et ajakohastada tuleks 19 isiku põhjendusi ning viie isiku ja kahe ettevõtte
tuvastamisandmeid ning et kõigi II lisas loetletud füüsiliste isikute tuvastamisandmetesse tuleks lisada sugu.

(4)

Otsust (ÜVJP) 2016/849 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse (ÜVJP) 2016/849 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH

(1) Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid
meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP (ELT L 141, 28.5.2016, lk 79).

31.7.2020

LISA

ET

1) Otsuse (ÜVJP) 2016/849 II lisa I jaotise A osa („Isikud“) kanded 1–27 asendatakse järgmisega:
Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise
kuupäev

Põhjendus

CHON Chi-bu

Sugu: mees

22.12.2009

Aatomienergia üldbüroo liige, endine Yongbyoni tehnikadirektor. Ta on fotode
kohaselt seotud Süürias asuva tuumareaktoriga, enne kui Iisrael seda 2007. aastal
pommitas.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Sünniaeg: 13.8.1934
Sünnikoht: Mandžuuria, Hii
na
Sugu: mees

22.12.2009

Korea rahvaarmee kindralleitnant alates 2016. aasta aprillist. Endine rahvaarmee
aseminister, Korea rahvaarmee üldpoliitika osakonna endine asedirektor (surnud
Kim Jong-Ili sõjaline nõunik). Valiti Korea Töölispartei keskkomitee liikmeks
2016. aasta mais Korea Töölispartei 7. kongressil, kus Korea Töölispartei võttis
vastu otsuse KRDV tuumaprogrammi jätkamise kohta.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Sünniaeg: 7.1.1930
Sünnikoht: Jilini provints,
Hiina.
Sugu: mees

22.12.2009

Riikliku kaitsekomisjoni endine aseesimees. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV
riiklike kaitseküsimuste keskne/seks organ/iks enne selle reformimist riigiasjade
komisjoniks ning teostas järelevalvet tuuma- ja ballistikaprogrammide jaoks
tipptehnoloogia hankimise üle välismaalt. Korea Töölispartei keskkomitee
endine liige, kes valiti 2016. aasta mais Korea Töölispartei 7. kongressil, kus
Korea Töölispartei võttis vastu otsuse KRDV tuumaprogrammi jätkamise kohta.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong
PAK Jae Gyong

Sünniaeg: 10.6.1933
Passi nr: 554410661
Sugu: mees

22.12.2009

Korea rahvaarmee kindral. Rahvaarmee üldpoliitika osakonna endine asedirektor
ja rahvaarmee logistikabüroo endine asedirektor (surnud Kim Jong-Ili sõjaline
nõunik). Viibis KIM Jong Uni poolt läbi viidud strateegilise raketiväe juhatuse
inspekteerimisel. Korea Töölispartei keskkomitee endine liige. Imperialismi vastu
võitleva Korea Veteranide Komitee esimees.

5.

RYOM Yong

Sugu: mees

22.12.2009

Aatomienergia üldbüroo (ÜRO poolt loetellu kantud üksus) direktor, vastutab
rahvusvaheliste suhete eest.
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CHON Chi Bu

Euroopa Liidu Teataja

„1.

SO Sang Kuk

Sünniaeg: 1932–1938
Sugu: mees

22.12.2009

Tuumafüüsika osakonna juhataja, Kim Il Sungi Ülikool.

7.

Kindral-leitnant KIM
Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM
Young-Chol; KIM
Young-Cheol; KIM

Sünniaeg: 1946
Sünnikoht: Pyongan-Pukto,
KRDV
Sugu: mees

19.12.2011

Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni, poliitbüroo ja Korea Rahvademo
kraatliku Vabariigi riigiasjade komisjoni liige. ÜRO Julgeolekunõukogu poolt
sanktsioneeritud luure üldbüroo (Reconaissance General Bureau) endine juht.
Ühisrinde osakonna endine direktor.

ET

SO Sang-kuk

L 247/32

6.

Young-Chul

CHOE Kyong song

Sünniaeg: 1945
Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindralkolonel. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks
organiks oleva Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Vastutav
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindralkolonel/Korea rahvaarmee õhujõudude kindral. KRDV
riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea Töölispartei sõjalise
keskkomisjoni endine liige. Korea rahvaarmee õhujõudude ja õhutõrjeväe
juhataja. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sünniaeg: 1.1.1942

20.5.2016

Laskemoonatööstuse osakonna asedirektor. Juhib tavarelvastuse ja rakettidega,
sealhulgas ballistiliste rakettidega seotud programmide väljatöötamist. Üks
põhiisikutest, kes vastutab tuumarelvade tööstusliku arendamise programmide
eest. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitus
relvadega seotud programmide eest. Oli tunnistajaks kontinentidevahelise
ballistilise raketi Hwasong-15 väljatulistamisele 28. novembril 2017.

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindral. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks
oleva Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Sõjalise julgeoleku
juhtimiskeskuse direktor. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või
muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.
Käis koos Kim Jong Uniga läbi aegade suurimal suure laskekaugusega
suurtükkide laskeõppusel.

11.

JO Kyongchol

Sung Mu

Sugu: mees

JO Kyong Chol

Sugu: mees

31.7.2020

CHOE Kyong-song
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8.

Sugu: mees

20.5.2016

Kindralleitnant, KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Korea rahvaarmee sõjalise
peakorteri operatsioonide osakonna endine direktor ning sõjalise peakorteri
endine esimene asejuhataja. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või
muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Sugu: mees

20.5.2016

Laskemoonatööstuse osakonna endine asedirektor. KRDV riiklike
kaitseküsimuste keskseks organiks oleva ja nüüdseks riigiasjade komisjoniks
reformitud riikliku kaitsekomisjoni endine liige. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest. Osales fotosessioonil isikutega, kes panustasid
edukasse ballistiliste rakettide allveelaevadelt väljatulistamise katsetusse 2015.
aasta mais.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Sünniaeg: 20.7.1941
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee üldpoliitika osakonna endine direktor. Korea rahvaarmee
kindralmajor, Kim Il-Sungi sõjaväeülikooli rektor, endine rahvaarmee
aseminister, endine KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni liige. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste
rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või
edendamise eest.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM

Sugu: mees

20.5.2016

Nelja tärni kindral, nüüdseks väidetavalt nelja strateegilist ja taktikalist
raketiüksust juhtiva strateegilise raketiväe (ÜRO poolt loetellu kantud üksus), sh
kontinentidevahelise ballistilise raketibrigaadi KN-08 ülem. KRDV riiklike
kaitseküsimuste keskseks organiks oleva Korea Töölispartei sõjalise
keskkomisjoni endine liige. Meedia teadetel osales KIM 2016. aasta aprillis KIM
Jong Uniga kontinentidevahelise ballistilise raketi mootori katsetamisel. Vastutav
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest. Andis korralduse ballistiliste
rakettide väljatulistamisõppuse korraldamiseks.

Rak Gyom

Euroopa Liidu Teataja

KIM Chun Sam

ET

KIM Chun-sam

31.7.2020

12.

L 247/33

Sünniaeg: 7.1.1945
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Passi nr: 745310010
Sugu: mees

20.5.2016

Kindral. Korea rahvaarmee üldpoliitika osakonna endine esimene asedirektor.
Riikliku julgeolekubüroo endine direktor. Endine riigi julgeoleku minister.
Riiklike kaitseküsimuste keskseteks organiteks olevate Korea Töölispartei sõjalise
keskkomisjoni ja riikliku kaitsekomisjoni liige. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV
riiklike kaitseküsimuste keskne organ enne selle reformimist riigiasjade
komisjoniks. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindral, peastaabi ülem alates 2019. aasta aprillist; poliitbüroo
liige alates 2020. aasta aprillist. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks
oleva Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Vastutav KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee admiral. KRDV riiklike kaitseküsimuste keskseks organiks
oleva Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni endine liige. Korea mereväe
ülemjuhataja. Merevägi osaleb ballistiliste rakettide programmide
väljatöötamises ja KRDV mereväe tuumavõime arendamises. Vastutav KRDV
tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Sugu: mees

20.5.2016

Korea rahvaarmee kindral. Korea rahvaarmee korralduse eest vastutav
asedirektor ja endine õhujõudude ja õhutõrjeväe (mis kontrollib ajakohastatud
õhutõrjerakettide arendamist) poliitiline direktor. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest.

Euroopa Liidu Teataja

KIM Won Hong

ET

KIM Won-hong
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16.

31.7.2020

HONG Yong Chil

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak

Cheol

Sugu: mees

20.5.2016

Kindral, endine ihukaitseväe ülem. Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni
endine liige ja riikliku kaitsekomisjoni liige. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV
riiklike kaitseküsimuste keskne organ enne selle reformimist riigiasjade
komisjoniks. Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

Sugu: mees

20.5.2016

Laskemoonatööstuse osakonna asedirektor. Laskemoonatööstuse osakond, mille
ÜRO Julgeolekunõukogu kandis loetellu 2. märtsil 2016, on seotud KRDV
raketiprogrammi põhiaspektidega. Laskemoonatööstuse osakond vastutab
KRDV ballistiliste rakettide (sh Taepo Dong-2) arendamise, relvatootmise ning
teadus- ja arendustegevuse programmide järelevalve eest. Second Economic
Committee (teine majanduskomitee) ja Second Academy of Natural Sciences
(Teine Loodusteaduste Akadeemia), mis kanti samuti loetellu 2010. aasta
augustis, alluvad laskemoonatööstuse osakonnale (MID). Laskemoonatööstuse
osakond on viimastel aastatel teinud tööd, et arendada mobiilset kontinentide
vahelist ballistilist raketti KN08. HONG on mitmel korral saatnud KIM Jong-uni
tuumarelva- ja ballistiliste rakettide alaste programmide väljatöötamisega seotud
üritustel ning arvatakse, et tal oli oluline roll KRDV tuumakatsetuses 6. jaanuaril
2016. Korea töölispartei keskkomitee asedirektor. Vastutav KRDV tuumarelva-,
ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide
toetamise või edendamise eest. Osales uut tüüpi kontinentidevahelise ballistilise
raketi mootori gaasijoa maapealsel katsetamisel 2016. aasta aprillis.

Sünniaeg: 19.1.1963 või 8.5.
1966
Passi numbrid: 381320634,
PS- 563410163
Sugu: mees

20.5.2016

Green Pine Associated Corporationi („Green Pine“) president. ÜRO sanktsioonide
komitee andmetel on Green Pine võtnud üle mitmed Korea Mining Development
Trading Corporationi (KOMID) tegevused. Sanktsioonide komitee kandis
KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning
põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse
eksportija. Green Pine on vastutav ka ligikaudu poole relvade ja nendega seotud
materjali ekspordi eest KRDVst. Green Pine’ile on määratud sanktsioonid relvade
ja nendega seotud materjali ekspordi eest KRDVst. Green Pine on spetsiali
seerunud sõjaliste meresõiduvahendite ja relvastuse tootmisele, näiteks
allveelaevad, sõjalaevad ja raketisüsteemid, ning on eksportinud torpeedosid ja
tehnilist abi Iraani kaitsetööstuse ettevõtetele. ÜRO Julgeolekunõukogu on Green
Pine’i loetellu kandnud.

Euroopa Liidu Teataja

21.

YUN Jong Rin

ET

YUN Jong-rin

31.7.2020

20.

L 247/35

20.5.2016

Satelliitide juhtimiskeskuse NADA (National Aerospace Development
Administration) asedirektor. NADA-le kohaldatakse sanktsioone ÜRO
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) alusel seotuse tõttu KRDV
kosmoseteaduse ja -tehnoloogia (sh satelliitide lähetamine ja kanderaketid)
arendamisega. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2270 (2016) mõisteti
hukka satelliidi lähetamine 7. veebruaril 2016, kuna kasutati ballistiliste
rakettidega seonduvat tehnoloogiat ning pandi toime resolutsioonide 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013) tõsine rikkumine. Vastutav
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

24.

RI Myong Su

Sünniaeg: 1937
Sünnikoht: Myongchon, Põh
ja-Hamgyong, KRDV
Sugu: mees

7.4.2017

Korea Rahvaarmee kindralmajor, Korea Rahvaarmee ülemjuhataja esimene
asekomandör. Kuni 2018. aastani Korea Töölispartei sõjalise keskkomisjoni liige
ja rahvaarmee staabiülem. Ri Myong Su on riiklikke kaitseküsimusi, sealhulgas
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaseid
programme jätkuvalt mõjutav isik. Ri on Kõrgema Rahvaassamblee pikaajaline
liige, praegu 14. korda.

25.

SO Hong Chan

Sünniaeg: 30.12.1957
Sünnikoht: Kangwon, KRDV
Passi nr: PD836410105 Passi
kehtivusaja lõppemise kuu
päev: 27.11.2021
Sugu: mees

7.4.2017

Rahvaarmee esimene aseminister ja logistikabüroo asedirektor, Korea
Töölispartei sõjalise keskkomisjoni liige ning rahvaarmee kindral. Sellel
ametikohal vastutab So Hong Chan KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või
muude massihävitusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.

26.

WANG Chang Uk

Sünniaeg: 29.5.1960
Sugu: mees

7.4.2017

Tööstus- ja aatomienergiaminister. Sellel ametikohal vastutab Wang Chang Uk
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide toetamise või edendamise eest.

27.

JANG Chol

Sünniaeg: 31.3.1961
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Passi nr: 563310042
Sugu: mees

7.4.2017

Riikliku Teaduste Akadeemia (asutus, mille ülesandeks on KRDV tehnoloogilise
ja teadusvõimekuse arendamine) endine president. Sellel ametikohal oli Jang
Cholil strateegiline positsioon KRDV tuumaalase tegevuse arendamiseks.
Vastutav KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävi
tusrelvade alaste programmide toetamise või edendamise eest.“
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Sünniaeg: 9.8.1965
Sugu: mees

ET

YUN Chang Hyok

L 247/36

23.

31.7.2020

„2.

Teised nimed

Korean Ryengwang KOREA RYONG
Trading Corporation WANG TRADING
CORPORATION

Asukoht

Rakwon-dong, Pothonggang
District, Pyongyang, KRDV

Loetellu kandmise
kuupäev

22.12.2009

Muu teave

Korea Ryongbong General Corporationi tütarettevõte (ÜRO Julgeolekunõukogu
kandis üksuse loetellu 24.4.2009).“

ET

Nimi

31.7.2020

2) Otsuse (ÜVJP) 2016/849 II lisa I jaotise B osa („Üksused“) kanne 2 asendatakse järgmisega:

3) Otsuse (ÜVJP) 2016/849 II lisa II jaotise A osa („Isikud“) kanded 1–6 asendatakse järgmisega:
Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise
kuupäev

Põhjendus

JON Il Chun

Sünniaeg: 24.8.1941
Sugu: mees

22.12.2010

2010. aasta veebruaris vabastati KIM Tong-un 39. büroo direktori ametikohalt.
Büroo vastutab muu hulgas kaupade sisseostmise eest KRDV diplomaatiliste
esinduste kaudu, hiilides sanktsioonidest kõrvale. Ta asendati JON Il-chuniga.
Riikliku kaitsekomisjoni esindaja. Riiklik kaitsekomisjon oli KRDV riiklike
kaitseküsimuste keskne organ enne selle reformimist riigiasjade komisjoniks.
Valiti 2010. aasta märtsis riigi arengupanga peadirektoriks. Valiti Korea
Töölispartei keskkomitee asendusliikmeks 2016. aasta mais Korea Töölispartei
7. kongressil, kus Korea Töölispartei võttis vastu otsuse KRDV tuumaprogrammi
jätkamise kohta.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Sugu: mees

22.12.2009

Relvade leviku rahastamisega seotud Korea töölispartei keskkomitee 39. büroo
endine direktor. Vastutas väidetavalt 2011. aastal 38. büroo eest, et koguda
juhtide ja eliidi jaoks raha.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM
Young-Nam, KIM

Sünniaeg: 2.12.1947
Sünnikoht: Sinuju, KRDV
Sugu: mees

20.4.2018

Ekspertide rühm on tuvastanud KIM Yong Nami luure üldbüroo esindajana, mis
on ÜRO poolt loetellu kantud üksus. Ekspertide rühm on tuvastanud, et KIM
Yong Nam ja tema poeg KIM Su Gwang osalevad eksitavates finantstegevustes,
mis võivad kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide elluviimisele. KIM Yong Nam on liidus
avanud erinevaid jooksev- ja hoiukontosid ning on diplomaadina töötades
osalenud erinevates suuremahulistes pangaülekannetes liidus või väljaspool liitu
asuvatele pangakontodele, sealhulgas kontodele, mis on tema poja KIM Su
Gwangi ja minia KIM Kyong Hui nimel.

Yong-Gon
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JON Il-chun
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„1.

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy on koos oma abikaasa KIM Yong Nami, poja KIM Su Gwangi ja
minia KIM Kyong Huiga osalenud eksitavas finantstegevuses, mis võib kaasa
aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade
alaste programmide elluviimisele. Talle kuulus liidus mitu pangakontot, mille
tema nimel avas tema poeg KIM Su Gwang. Samuti osales ta mitmes
pangaülekandes, mis tehti tema minia KIM Kyong Hui kontodelt väljaspool liitu
asuvatele pangakontodele.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM
Sou-Gwang, KIM SonKwang, KIM SuKwang, KIM Souk
wang, KIM Su-gwang,
KIM Son-gwang

Sünniaeg: 18.8.1976
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Diplomaat KRDV Valgevene
saatkonnas
Sugu: mees

20.4.2018

Ekspertide rühm on tuvastanud KIM Su Gwangi luure üldbüroo esindajana, mis
on ÜRO poolt loetellu kantud üksus. Ekspertide rühm on tuvastanud, et KIM Su
Gwang ja tema isa KIM Yong Nam on osalenud eksitavas finantstegevuses, mis
võib kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude
massihävitusrelvade alaste programmide elluviimisele. KIM Su Gwang on avanud
mitmes liikmesriigis arvukalt pangakontosid, sealhulgas ka pereliikmete nimel.
Ta on diplomaadina töötades osalenud erinevates suuremahulistes
pangaülekannetes liidus või väljaspool liitu asuvatele pangakontodele, sealhulgas
kontodele, mis on tema abikaasa KIM Kyong Hui nimel.

6.

KIM Kyong Hui

Sünniaeg: 6.5.1981
Sünnikoht:
Pyongyang,
KRDV
Sugu: naine

20.4.2018

KIM Kyong Hui on koos abikaasa KIM Su Gwangi, äia KIM Yong Nami ja ämma
DJANG Tcheul Hyga osalenud eksitavas finantstegevuses, mis võib kaasa aidata
KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste
programmide elluviimisele. Ta sai mitu pangaülekannet oma abikaasalt KIM Su
Gwangilt ja äialt KIM Yong Namilt ning kandis raha väljaspool liitu asuvatele
pangakontodele, mis olid kas tema enda või tema ämma DJANG Tcheul Hy
nimel.“

Euroopa Liidu Teataja

JANG Tcheul-hy, JANG Sünniaeg: 11.5.1950
Cheul-hy, JANG Chol- Sünnikoht: Kangwon
hy, DJANG Cheul-hy, Sugu: naine
DJANG Chol-hy,
DJANG Tchoul-hy,
KIM Tcheul-hy

ET

DJANG Tcheul Hy
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4.

31.7.2020

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise
kuupäev

Põhjendus

JON Chol Young
teise nimega: JON Chol Yong

Passi nr: 563410192
Diplomaat KRDV Angola saatkonnas
Sünniaeg: 30.4.1975

22.1.2018

Green Pine Associated Corporationi endine esindaja Angolas ja Angolasse
akrediteeritud KRDV diplomaat.
ÜRO kandis Green Pine’i loetellu tegevuse eest, mis hõlmab ÜRO relvaembargo
rikkumist. Samuti pidas Green Pine läbirääkimisi Angola sõjalaevade renoveerimise
lepingute üle, millega eirati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega kehtestatud
keelde.

24.

SO Tong Myong

Sünniaeg: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) endine president, KNICi juhtiva
täitevkomitee endine esimees (juuni 2012); KNICi endine peadirektor, 2013. aasta
september, tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.“

ET

„4.

31.7.2020

4) Otsuse (ÜVJP) 2016/849 III lisa A osa („Isikud“) kanded 4 ja 24 asendatakse järgmisega:

5) Otsuse (ÜVJP) 2016/849 III lisa B osa („Üksused“) kanne 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Tuvastamisandmed

Pan Systems Pyongyang
Aadress: Room 818, Pothonggang
teise nimega: Wonbang Trading Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon dis
Co.; Glocom; International Gol trict, Pyongyang, KRDV.
den Services; International Global
System

Loetellu kandmise
kuupäev

16.10.2017

Põhjendus

Pan Systems on aidanud hoiduda ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestatud
sanktsioonidest, püüdes müüa Eritreale relvi ja nendega seotud materjali.
Peale selle kontrollib Pan Systemsit ÜRO poolt loetellu kantud luure üldbüroo
(Reconaissance General Bureau) ja see töötab luure üldbüroo heaks.“

Euroopa Liidu Teataja

Nimi (ja võimalikud teised nimed)
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NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/1137,
30. juuli 2020,
millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,
võttes arvesse nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas
ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 2,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1333.

(2)

Kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artikli 17 lõikega 2 on nõukogu läbi vaadanud kõnealuse otsuse II ja IV lisas
esitatud isikute ja üksuste loetelud.

(3)

Nõukogu leidis, et piiravad meetmed tuleks jätta kehtima kõigi otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II ja IV lisas sätestatud
loeteludes nimetatud isikute ja üksuste puhul ning et ühe isiku tuvastamisandmeid tuleks ajakohastada.

(4)

Otsust (ÜVJP) 2015/1333 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. juuli 2020
Nõukogu nimel
president
M. ROTH

(1) ELT L 206, 1.8.2015, lk 34.

31.7.2020

LISA

1) Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II lisa A osa („Isikud“) kanne 15 asendatakse järgmisega:
„15.

Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 või
1. jaanuar 1951
Sünnikoht: Misurata, Liibüa
Kodakondsus: Liibüa
Passi number: A005465 (Liibüa), väl
ja antud 12. aprillil 2015, aegus
11. aprillil 2017
ning
J690P666 (Liibüa), välja antud
12. juunil 2016, aegub 11. juunil
2024
Sugu: mees
Aadress: Qasr Ahmed Street, Misura
ta, Libya

1.4.2016“;

2) Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 IV lisa A osa („Isikud“) kanne 20 asendatakse järgmisega:
„20.

GHWELL, Khalifa
teise nimega AL GHWEIL,
Khalifa
AL-GHAWAIL, Khalifa
GHAWIL, Khalifa Mohamed

Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 või
1. jaanuar 1951
Sünnikoht: Misurata, Liibüa
Kodakondsus: Liibüa
Passi number: A005465 (Liibüa), väl
ja antud 12. aprillil 2015, aegus
11. aprillil 2017
ning
J690P666 (Liibüa), välja antud
12. juunil 2016, aegub
11. juunil 2024
Sugu: mees
Aadress: Qasr Ahmed Street, Misura
ta, Libya

Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui
„rahvusliku päästmise valitsus“) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav
selle tegevuse eest.
Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele
sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada
rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos
rahvuskongressi nn presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatse
remoonial.
Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa
poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist.
Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016
käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse
nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema.
Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja nn
kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku
kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud.

1.4.2016.“

Euroopa Liidu Teataja

Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui
„rahvusliku päästmise valitsus“) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav
selle tegevuse eest.
Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele
sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada
rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos
rahvuskongressi nn presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatse
remoonial.
Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa
poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist.
Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016
käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse
nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema.
Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja nn
kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku
kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud.
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GHWELL, Khalifa
teise nimega AL GHWEIL,
Khalifa
AL-GHAWAIL, Khalifa
GHAWIL, Khalifa Mohamed
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