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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/382/BUSP
2014 m. birželio 23 d.
kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos
Respublikai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į 2013 m. Gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės
Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,
kadangi:
(1)

2013 m. Gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2014 m. Gegužės 9 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezo
liuciją 2127 (2013), įtraukė tris asmenis į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos JT ST rezoliucijos 2134 (2014)
30 ir 32 punktais nustatytos priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Šio sprendimo priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2013/798/BUSP priede pateiktą sąrašą.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. Birželio 23 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON

(1) OL L 352, 2013 12 24, p. 51.
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PRIEDAS
1 straipsnyje nurodyti asmenys
1. FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ
PAVARDĖ: BOZIZÉ
VARDAS: François Yangouvonda.
DAR ŽINOMAS KAIP: Bozize Yangouvonda
GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1946 m. spalio 14 d./Mouila, Gabonas
PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA: Martine Kofio sūnus
ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS:

Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), arba parama tokiai
veiklai: nuo 2013 m. kovo 24 d. valstybės perversmo F. Bozizé teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie
siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. François Bozizé kartu su savo šalinin
kais paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje anti-balaka pajėgų įvykdyto
išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis CAR netrukus pablogėjo. Nuo to laiko jis toliau bandė vykdyti
destabilizavimo operacijas ir suvienyti anti-balaka kovotojus, kad palaikytų įtampą CAR sostinėje. F. Bozizé bandė reorga
nizuoti daugelį Centrinės Afrikos ginkluotųjų pajėgų elementų, po valstybės perversmo išsibarsčiusių kaimiškose vieto
vėse. F. Bozizé lojalios pajėgos ėmė dalyvauti atsakomuosiuose išpuoliuose prieš CAR gyventojus musulmonus. F. Bozizé
ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus.

2. NOURREDINE ADAM
PAVARDĖ: ADAM
VARDAS: Nourredine
DAR ŽINOMAS KAIP: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam
GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1970 m./Ndele, CAR
Kitos gimimo datos: 1969 m., 1971 m.
PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA:
ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS:

Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba parama tokiai veiklai: Noureddine yra vienas
pirmųjų Séléka lyderių. Jis identifikuotas kaip vienos iš Séléka ginkluotų sukilėlių grupuočių (Central PJCC – grupuotės,
kuri formaliai vadinasi Patriotų už teisingumą ir taiką konventas ir kurios kitas patvirtintas trumpinys yra CPJP) gene
rolas ir pirmininkas. Kaip buvęs Patriotų už teisingumą ir taiką konvento „fundamentalios“ atskilusios grupuotės (CPJP/F)
vadovas jis buvo buvusios Séléka karinis koordinatorius per puolimus sukilime Centrinės Afrikos Respublikoje, kuris
vyko nuo 2012 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. kovo mėn. Jei Noureddine nebūtų dalyvavęs susivienijime, Séléka
greičiausiai nebūtų sugebėjęs atimti valdžios iš buvusio CAR Prezidento François Bozizé. Nuo tada, kai Catherine SambaPanza 2014 m. sausio 20 d. buvo paskirta laikinai eiti prezidento pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų,
suplanavusių buvusių Séléka narių taktinį pasitraukimą Sibute, kuriuo buvo siekiama įgyvendinti jo planą sukurti musul
monų tvirtovę šalies šiaurėje. Jis aiškiai ragino savo pajėgas nepaisyti pereinamojo laikotarpio vyriausybės ir Afrikos
vadovaujamos tarptautinės paramos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA) karinių vadovų draudimų. Noured
dine aktyviai vadovauja buvusiai Séléka – anksčiau Séléka priklausiusioms pajėgoms, kurias 2013 m. išsklaidė M. Djotodia,
– vadovauja operacijoms prieš krikščioniškuosius rajonus, taip pat teikia reikšmingą paramą ir nurodo veiklos kryptis
CAR veikiančiai buvusiai Séléka.
Dalyvavo planuojant veiksmus, pažeidžiančius tarptautinę žmogaus teisių teisę ar atitinkamai tarptautinę humanitarinę teisę, vado
vaujant tokiems veiksmams arba juos vykdant: 2013 m. kovo 24 d. Séléka perėmus Bangio kontrolę, Nourredine Adam buvo
paskirtas Saugumo ministru, po to – „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ (Comité extraordinaire de
défense des acquis démocratiques — CEDAD, šiuo metu nebeegzistuojanti CAR žvalgybos tarnyba) generaliniu direktoriumi.
Nourredine Adam naudojo CEDAD kaip savo asmeninę politinę policiją, vykdydamas daug savavališkų areštų, kankinimo
veiksmų ir neteisminių egzekucijų. Be to, Nourreddine buvo vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už kruviną opera
ciją Boy Rabe rajone. 2013 m. rugpjūčio mėn. Séléka pajėgos šturmavo Boy Rabe – CAR rajoną, laikomą François Bozizé
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šalininkų ir jo etninės grupės tvirtove. Prisidengdamos ginklų slėptuvių paieškos pretekstu, Séléka karinės pajėgos, kaip
pranešama, nužudė daugybę civilių gyventojų ir ėmė plačiai plėšikauti. Kai šie išpuoliai išplito į kitus kvartalus, tūkstan
čiai gyventojų įsiveržė į tarptautinį oro uostą, kuris dėl ten buvusių Prancūzijos karinių pajėgų buvo laikomas saugia
vieta, ir užėmė jo kilimo ir tūpimo taką.
Paramos teikimas ginkluotoms grupuotėms arba nusikalstamiems tinklams neteisėtai eksploatuojant gamtos išteklius: 2013 m.
pradžioje Nourredine Adam atliko svarbų vaidmenį buvusios Séléka finansavimo tinkluose. Jis vyko į Saudo Arabiją,
Katarą ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų tuo metu vykdomam sukilimui. Jis taip pat veikė kaip vienos Čado
deimantų kontrabandininkų grupuotės, vykdančios veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade, tarpininkas.
3. LEVY YAKETE
PAVARDĖ: YAKETE
VARDAS: Levy
DAR ŽINOMAS KAIP: Levi Yakite; Levy Yakite
GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1964 m. rugpjūčio 14 d./Bangis, CAR
Kita gimimo data: 1965 m.
PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA: Pierre Yakété ir Joséphine Yamazon sūnus.
ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS:

Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba parama tokiai veiklai: 2013 m. gruodžio 17 d.
L. Yakete tapo naujai suformuotos anti-Balaka sukilėlių grupuotės – Liaudies pasipriešinimo judėjimo Centrinės Afrikos
Respublikai reformuoti – politiniu koordinatoriumi. Jis tiesiogiai dalyvavo priimant sukilėlių grupuotės, vykdžiusios
veiksmus, kuriais buvo kenkiama taikai, stabilumui ir saugumui CAR, sprendimus, visų pirma 2013 m. gruodžio 5 d.
ir vėliau. Be to, dėl tokių veiksmų ši grupuotė konkrečiai paminėta JT ST rezoliucijose 2127, 2134 ir 2149. L. Yakete
kaltinamas tuo, kad davė įsakymus suimti su Séléka susijusius žmones, ragino vykdyti išpuolius prieš žmones, neremian
čius Prezidento F. Bozizé, ir verbavo jaunus karinių grupuočių narius, kad šie naudodami mačetes puldinėtų režimui
priešiškus asmenis. Po 2013 m. kovo mėn. jis liko François Bozizé aplinkoje ir įstojo į Konstitucinės tvarkos atkūrimo
Centrinės Afrikos Respublikoje frontą (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), kuris siekė
bet kokiomis priemonėmis grąžinti į valdžią nuverstą prezidentą. 2013 m. vasaros pabaigoje jis vyko į Kamerūną ir
Beniną, kur bandė verbuoti žmones kovai su Séléka. 2013 m. rugsėjo mėn. jis bandė vėl į savo rankas perimti operacijų,
kurias F. Bozizé remiantys kovotojai vykdė miesteliuose bei kaimuose netoli Bossangoa, kontrolę. L. Yakete taip pat
įtariamas tuo, kad skatino dalinti mačetes jauniems bedarbiams krikščionims, kad jie galėtų užpuldinėti musulmonus.

