8.5.2018.

Službeni list Europske unije

HR

L 117/17

ODLUKE
PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/694
od 7. svibnja 2018.
o provedbi Odluke 2014/932/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Jemenu
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,
uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/932/ZVSP od 18. prosinca 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje
u Jemenu (1), a posebno njezin članak 3.,
uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,
budući da:
(1)

Vijeće je 18. prosinca 2014. donijelo Odluku 2014/932/ZVSP.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju stavka 19. Rezolucije Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda 2140 (2014), 23. travnja 2018. ažurirao je podatke koji se odnose na jednu osobu koja
podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog Odluci 2014/932/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.
Prilog Odluci 2014/932/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. svibnja 2018.
Za Vijeće
Predsjednica
E. ZAHARIEVA

(1) SL L 365, 19.12.2014., str. 147.
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PRILOG

Unos za niže navedenu osobu zamjenjuje se sljedećim unosom:
„3. Ali Abdullah Saleh (drugo ime: Ali Abdallah Salih).
Izvorno pismo:
Položaj: a) predsjednik jemenske stranke Općeg narodnog kongresa; b) bivši predsjednik Republike Jemena.
Datum rođenja: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Mjesto rođenja: a) Bayt al-Ahmar,
pokrajina Sana'a, Jemen; b) Sana'a, Yemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Državljanstvo:
jemensko. Putovnica br.: 00016161 (Jemen). Nacionalni identifikacijski br.: 01010744444. Ostale informacije:
Spol: muški. Status: navodno preminuo. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola
i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum uvrštenja na popis UN-a:
7.11.2014. (izmijenjeno 20. studenoga 2014., 23 travnja 2018.).
Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:
Ali Abdullah Saleh uvršten je na popis osoba protiv kojih se uvode sankcije 7. studenoga 2014. u skladu sa
stavcima 11. i 15. Rezolucije 2140 (2014) jer ispunjava kriterije za označivanje utvrđene u stavcima 17. i 18.
Rezolucije.
Ali Abdullah Saleh sudjelovao je u radnjama kojima se ugrožava mir, sigurnost ili stabilnost u Jemenu, kao što
su radnje kojima se ometa provedba sporazuma od 23. studenoga 2011. između Vlade Jemena i oporbe, kojim
se predviđa mirna predaja vlasti u Jemenu, te radnje kojima se ometa politički proces u Jemenu.
U skladu sa sporazumom od 23. studenoga 2011., koji je podržalo Vijeće za suradnju u Zaljevu, Ali Abdullah
Saleh odstupio je s položaja predsjednika Jemena nakon više od 30 godina.
Od jeseni 2012. Ali Abdullah Saleh navodno je postao jedan od glavnih pristaša nasilnih radnji skupine Houthi
u sjevernom Jemenu.
Sukobi na jugu Jemena u veljači 2013. bili su rezultat zajedničkih napora Saleha, AQAP-a i južnjačkog
separatista Alija Salima al-Bayda da uzrokuju nered prije Konferencije za nacionalni dijalog 18. ožujka 2013.
u Jemenu. Nedavno, od rujna 2014., Saleh destabilizira Jemen iskorištavanjem drugih kako bi potkopao vladu
i uzrokovao dovoljno nestabilnosti kako bi zaprijetio državnim udarom. Prema izvješću iz rujna 2014.
Povjerenstva stručnjaka Ujedinjenih naroda za Jemen, sugovornici tvrde da Saleh podupire nasilne radnje nekih
Jemenaca pružajući im sredstva i političku potporu te tako što osigurava da članovi Općeg narodnog kongresa
i dalje na razne načine doprinose destabilizaciji Jemena.”

