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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1942
z 25. októbra 2017,
ktorým sa vykonáva článok 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 747/2014 o reštriktívnych opatreniach
vzhľadom na situáciu v Sudáne
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 747/2014 z 10. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu
v Sudáne a o zrušení nariadení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
(1)

Rada 10. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 747/2014.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady
Organizácie Spojených národov č. 1591 (2005) 17. októbra 2017 aktualizoval údaje týkajúce sa jednej osoby, na
ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 747/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 747/2014 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 203, 11.7.2014, s. 1.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 25. októbra 2017
Za Radu
predseda
M. MAASIKAS
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PRÍLOHA

Záznam „ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla“ sa nahrádza týmto záznamom:
„2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Alias: a) šejk Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem;
h) AlNasseem; i) Al Nasseem.
Označenie: a) bývalý člen národného zhromaždenia Sudánu za okres Al-Waha; b) bývalý osobitný poradca na
ministerstve federálnych záležitostí; c) hlavný náčelník kmeňa Mahamid v severnom Dárfúre.
Dátum narodenia: a) 1. január 1964; b) 1959.
Miesto narodenia: Kutum.
Štátna príslušnosť: Sudán.
Adresa: a) Kabkabija, Sudán; b) Kutum, Sudán (býva v Kabkabiji a meste Kutum, severný Dárfúr a býval
v Chartúme).
Cestovný pas: a) diplomatický pas D014433 vydaný 21. februára 2013 (platný do 21. februára 2015);
b) diplomatický pas D009889 vydaný 17. februára 2011 (platný do 17. februára 2013).
Identifikácia: osvedčenie o štátnej príslušnosti č.: A0680623.
Dátum označenia zo strany OSN: 25. apríl 2006.
Ďalšie informácie: Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:
Alnsiem bol do zoznamu zaradený 25. apríla 2006 podľa bodu 1 rezolúcie č. 1672 (2006) ako „hlavný náčelník
kmeňa Džalul v severnom Dárfúre“.
V správe organizácie Human Rights Watch sa uvádza, že organizácia má memorandum s dátumom 13. február
2004 pochádzajúce z úradu miestnej samosprávy v severnom Dárfúre, v ktorom sa „bezpečnostným jednotkám
v oblasti“ nariaďuje „umožniť aktivity mudžahedínov a dobrovoľníkov pod velením šejka Musu Hilala s cieľom
operovať v oblastiach [severného Dárfúru] a zabezpečiť ich základné potreby“. Dňa 28. septembra 2005
zaútočilo 400 členov arabskej milície na dediny Aro Sharrow (vrátane jej tábora pre vnútorne vysídlené osoby),
Acho, a Gozmena v západnom Dárfúre. Nazdávame sa tiež, že Musa Hilal bol prítomný počas útoku na tábor
pre vnútorne vysídlené osoby v Aro Sharrow: jeho syn bol zabitý počas útoku Sudánskej osloboditeľskej armády
(SLA) na Shareiu, takže tento útok bol pre neho osobnou krvnou pomstou. Existujú primerané dôvody sa
nazdávať, že ako hlavný náčelník mal priamu zodpovednosť za tieto činnosti a je zodpovedný za porušovanie
medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, ako aj za iné zverstvá.“

