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SKLEPI
IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2018/694
z dne 7. maja 2018
o izvajanju Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/932/SZVP z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere
v Jemnu (1) in zlasti člena 3 Sklepa,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 18. decembra 2014 sprejel Sklep 2014/932/SZVP.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z odstavkom 19 Resolucije Varnostnega sveta
Združenih narodov 2140 (2014), je 23. aprila 2018 posodobil podatke v zvezi z eno osebo, za katero veljajo
omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo k Sklepu 2014/932/SZVP bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Priloga k Sklepu 2014/932/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. maja 2018
Za Svet
Predsednica
E. ZAHARIEVA

(1) UL L 365, 19.12.2014, str. 147.
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Vnos v zvezi s spodaj navedeno osebo se nadomesti z naslednjim vnosom:
„3. Ali Abdullah Saleh (tudi: Ali Abdallah Salih).
Izvirni zapis:
Naziv: a) predsednik jemenske stranke Splošni ljudski kongres; b) nekdanji predsednik Republike Jemen. Datum
rojstva: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Kraj rojstva: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a
Governorate, Yemen; b) Sana'a, Yemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega
lista: 00016161 (Jemen). Nacionalna identifikacijska številka: 01010744444. Drugi podatki: Spol: moški.
Status: domnevno umrl. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum uvrstitve na seznam ZN: 7.11.2014 (spremenjeno
20. novembra 2014 in 23. aprila 2018).
Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki jih je pripravil Odbor za sankcije:
Ali Abdullah Saleh je bil na seznam oseb, proti katerim se uvedejo sankcije, uvrščen 7. novembra 2014 na
podlagi odstavkov 11 in 15 Resolucije 2140 (2014), ker je izpolnjeval merila za uvrstitev na seznam, določena
v odstavkih 17 in 18 Resolucije.
Ali Abdullah Saleh izvaja dejanja, ki ogrožajo mir, varnost oziroma stabilnost Jemna; mednje spadajo dejanja, s
katerimi se ovira izvajanje sporazuma z dne 23. novembra 2011 med jemensko vlado in tistimi, ki predstavljajo
njeno opozicijo, v katerem je predviden miren prenos oblasti v Jemnu, in dejanja, s katerimi se ovira politični
proces v Jemnu.
S sporazumom z dne 23. novembra 2011, ki ga je podprl tudi Svet za sodelovanje v Zalivu, je Ali Abdullah
Saleh po več kot 30 letih odstopil z mesta predsednika Jemna.
Jeseni 2012 naj bi Ali Abdullah Saleh postal eden glavnih podpornikov nasilnih akcij Hutijev na severu Jemna.
Spopadi na jugu Jemna februarja 2013 so bili posledica skupnih prizadevanj Saleha, AQAP in južnega
separatista Ali Salima al-Bayda za povzročitev nemirov pred konferenco za nacionalni dialog v Jemnu 18. marca
2013. Nedavno, septembra 2014, je začel Saleh destabilizirati Jemen, tako da je s pomočjo drugih spodkopaval
osrednjo vlado in povzročil zadostno nestabilnost, da je zapretil z državnim udarom. Sodeč po poročilu skupine
strokovnjakov za Jemen, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, iz septembra 2014, so sogovorniki trdili, da
Saleh podpira nasilna dejanja nekaterih Jemencev, tako da jim zagotavlja sredstva in politično podporo ter skrbi,
da člani Splošnega ljudskega kongresa na različne načine še naprej prispevajo k destabilizaciji Jemna.“

