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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2017/1942
z dne 25. oktobra 2017
o izvajanju člena 15(3) Uredbe (EU) št. 747/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Sudanu
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 747/2014 z dne 10. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Sudanu ter
razveljavitvi Uredb (ES) št. 131/2004 in (ES) št. 1184/2005 (1) ter zlasti člena 15(3) Uredbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 10. julija 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 747/2014.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih
narodov 1591 (2005), je 17. oktobra 2017 posodobil podatke v zvezi z eno osebo, za katero veljajo omejevalni
ukrepi.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 747/2014 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (EU) št. 747/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
(1) UL L 203, 11.7.2014, str. 1.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 25. oktobra 2017
Za Svet
Predsednik
M. MAASIKAS
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PRILOGA

Vnos v zvezi z ‚ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla‘ se nadomesti z naslednjim vnosom:
„2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Tudi: (a) Sheikh Musa Hilal (b) Abd Allah (c) Abdallah (d) AlNasim (e) Al Nasim (f) AlNaseem (g) Al Naseem
(h) AlNasseem (i) Al Nasseem
Funkcija: (a) nekdanji član nacionalne skupščine Sudana iz okrožja Al-Waha (b) nekdanji posebni svetovalec na
ministrstvu za zvezne zadeve (c) vrhovni poglavar plemena Mahamid v severnem Darfurju
Datum rojstva: (a) 1. januar 1964 (b) 1959
Kraj rojstva: Kutum
Državljanstvo: Sudan
Naslov: (a) Kabkabiya, Sudan (b) Kutum, Sudan (prebiva v kraju Kabkabiya in mestu Kutum v severnem
Darfurju; prebival je tudi v Kartumu)
Potni list: (a) diplomatski potni list št. D014433, izdan 21. februarja 2013 (veljaven do 21. februarja 2015)
(b) diplomatski potni list št. D009889, izdan 17. februarja 2011 (veljaven do 17. februarja 2013)
Identifikacija: potrdilo o državljanstvu št. A0680623
Datum uvrstitve na seznam ZN: 25. april 2006
Drugi podatki: Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.
interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:
Alnsiem je bil 25. aprila 2006 na podlagi odstavka 1 Resolucije 1672 (2006) uvrščen na seznam kot „vrhovni
poglavar plemena Jalul v severnem Darfurju“.
Organizacija Human Rights Watch v svojem poročilu navaja, da ima okrožnico lokalnega vladnega urada iz
severnega Darfurja z dne 13. februarja 2004, v kateri slednji „lokalnim varnostnim enotam“ naroča, naj
„dovolijo nadaljnje dejavnosti mudžahidov in prostovoljcev pod poveljstvom šejka Muse Hilala na območju
[severnega Darfurja] in poskrbijo za njihove osnovne potrebe“. 400 pripadnikov Arabske milice je
28. septembra 2005 napadlo vasi Aro Sharrow (vključno s tamkajšnjim taboriščem za notranje razseljene
osebe), Acho in Gozmena v zahodnem Darfurju. Prepričani smo tudi, da se je Musa Hilal udeležil napada na
taborišče za notranje razseljene osebe v kraju Aro Sharrow; njegov sin je bil ubit med napadom Sudanske
osvobodilne armade (SLA) na območju Shareia, zato je zdaj vpleten v osebno krvno maščevanje. Obstajajo
utemeljeni razlogi za domnevo, da je kot vrhovni poglavar neposredno odgovoren za ta dejanja ter za kršitve
mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic ter druga grozodejstva.“

