
DECIZII 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/1446 A CONSILIULUI 

din 31 august 2016 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Centrafricane 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Centrafricane (1), în special articolul 2c, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 23 decembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/798/PESC. 

(2)  La 23 august 2016, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul 
Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a adăugat două persoane pe 
lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive și a actualizat informațiile referitoare la 
o persoană care face obiectul măsurilor restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa la Decizia 2013/798/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa la Decizia 2013/798/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 31 august 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. LAJČÁK  
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ANEXĂ 

I.  În anexa la Decizia 2013/798/PESC se adaugă următoarele rubrici:  

A. Persoane 

„10.  Ali KONY [Alias: (a) Ali Lalobo; (b) Ali Mohammad Labolo; (c) Ali Mohammed; (d) Ali Mohammed 
Lalobo; (e) Ali Mohammed Kony; (f) Ali Mohammed Labola; (g) Ali Mohammed Salongo; (h) Ali 
Bashir Lalobo; (i) Ali Lalobo Bashir; (j) Otim Kapere; (k) „Bashir”; (l) „Caesar”; (m) „One-P”; 
(n) „1-P”;] 

Desemnare: Comandant adjunct al Armatei de Rezistență a Domnului 

Data nașterii: (a) 1994; (b) 1993; (c) 1995; (d) 1992 

Adresa: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu 
a fost încă stabilit). 

Inclus pe listă la: 23 august 2016. 

Alte informații: 

Ali Kony este un comandant adjunct în Armata de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002), o entitate 
desemnată, și fiul lui Joseph Kony, liderul LRA (CFi.009), o persoană desemnată. Ali a fost inclus în ierarhia 
de conducere a LRA în 2010. Acesta face parte dintr-un grup de înalți ofițeri ai LRA care îl susțin pe Joseph 
Kony. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Ali Kony a fost inclus pe listă la 23 august 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (d) și (g) 
din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea 
RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infrac
ționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, 
a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA”; 
„conducerea unei entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) 
sau al prezentei rezoluții sau pentru oferirea de sprijin sau acționarea pentru ori în numele ori conform 
instrucțiunilor unei persoane sau entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din 
Rezoluția 2134 (2014) sau al prezentei rezoluții sau ale unei entități deținute sau controlate de o persoană 
sau o entitate desemnată de comitet”. 

Ali Kony este considerat un potențial succesor al lui Joseph Kony în calitatea de lider al LRA. Ali este din ce 
în ce mai implicat în planificarea operațională a LRA și este văzut ca o poartă de acces către Joseph Kony. 
Ali este, de asemenea, un ofițer de informații al LRA, având sub comanda sa până la 10 subordonați. 

Ali și fratele acestuia, Salim Kony, au fost responsabili pentru întărirea disciplinei din cadrul LRA. Ambii 
frați sunt recunoscuți ca fiind parte a cercului de apropiați ai lui Joseph Kony, fiind responsabili pentru 
executarea ordinelor lui Kony. Cei doi au luat decizii disciplinare de a pedepsi sau ucide membrii LRA care 
au încălcat regulamentul LRA. Pe baza ordinelor lui Joseph Kony, Salim și Ali sunt implicați în traficul de 
fildeș din Parcul Național Garamba din nordul Republicii Democratice Congo (RDC) prin Republica Centra
fricană (RCA) către disputata regiune Kafia Kingi spre vânzare sau schimburi comerciale cu comercianții 
locali. 

Ali Kony este responsabil de negocierea prețului fildeșului și schimburile comerciale cu comercianții. Ali se 
întâlnește o dată sau de două ori pe lună cu comercianții pentru a negocia prețul fildeșului LRA în USD sau 
lire sudaneze sau pentru a-l oferi în schimbul armelor, munițiilor și alimentelor. Joseph Kony a ordonat ca 
Ali să utilizeze colții cei mai mari pentru achiziționarea de mine antipersonal pentru a înconjura tabăra lui 
Kony. În iulie 2014, Ali Kony a supravegheat operațiunea de mutare a 52 de bucăți de fildeș în scopul 
livrării către Joseph Kony și al vânzării finale. 

În aprilie 2015, Salim a plecat din Kafia Kingi pentru a recupera un transport de colți. În luna mai, Salim 
a participat la transportul a douăzeci de bucăți de fildeș din RDC către Kafia Kingi. În același timp, Ali s-a 
întâlnit cu comercianții pentru a achiziționa materiale și pentru a planifica o viitoare reuniune pentru 
a efectua tranzacții suplimentare și a conveni asupra condițiilor de cumpărare în numele LRA pentru ceea ce 
părea a fi fildeșul escortat de Salim. 
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Persoane și entități conexe incluse pe listă: 

Joseph Kony, inclus pe listă la 7 martie 2016 

Salim Kony, inclus pe listă la 23 august 2016 

Armata de Rezistență a Domnului (LRA), inclusă pe listă la 7 martie 2016 

11.  Salim KONY [Alias: (a) Salim Saleh Kony; (b) Salim Saleh; (c) Salim Ogaro; (d) Okolu Salim; (e) Salim 
Saleh Obol Ogaro; (f) Simon Salim Obol] 

Desemnare: Comandant adjunct al Armatei de Rezistență a Domnului 

Data nașterii: (a) 1992; (b) 1991; (c) 1993 

Adresa: (a) Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv 
nu a fost încă stabilit); (b) Republica Centrafricană 

Inclus pe listă la: 23 august 2016 

Alte informații: 

Salim Kony este un comandant adjunct în Armata de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002), o entitate 
desemnată, și fiul lui Joseph Kony, liderul LRA (CFi.009), o persoană desemnată. Salim a fost inclus în 
ierarhia de conducere a LRA în 2010. Acesta face parte dintr-un grup de înalți ofițeri ai LRA care îl susțin 
pe Joseph Kony. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Salim Kony a fost inclus pe listă la 23 august 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (d) 
și (g) din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau 
securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; „acordarea de sprijin grupărilor armate sau 
rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv 
a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din 
RCA”; „conducerea unei entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 
(2014) sau al prezentei rezoluții sau pentru oferirea de sprijin sau acționarea pentru ori în numele ori 
conform instrucțiunilor unei persoane sau entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din 
Rezoluția 2134 (2014) sau al prezentei rezoluții sau ale unei entități deținute sau controlate de o persoană 
sau o entitate desemnată de comitet”. 

Salim Kony este comandantul șef al „postului de comandă” al LRA și, de la o vârstă fragedă, a planificat 
împreună cu Joseph Kony atacuri și măsuri defensive ale LRA. Anterior, Salim a condus grupul care se 
ocupa cu securitatea lui Joseph Kony. Mai recent, Joseph Kony i-a încredințat lui Salim gestionarea rețelelor 
financiare și logistice și financiare ale LRA. 

Salim și fratele acestuia, Ali Kony, au fost responsabili pentru întărirea disciplinei din cadrul LRA. Ambii 
frați sunt recunoscuți ca fiind parte a cercului de apropiați ai lui Joseph Kony, fiind responsabili pentru 
executarea ordinelor lui Kony. Cei doi au luat decizii disciplinare de a pedepsi sau ucide membrii LRA care 
au încălcat regulamentul LRA. Conform relatărilor, Salim ar fi ucis membrii LRA care aveau intenția de 
a părăsi organizația și a raportat activitățile grupului LRA și ale membrilor acestuia către Joseph Kony. 

Pe baza ordinelor lui Joseph Kony, Salim și Ali sunt implicați în traficul de fildeș din Parcul Național 
Garamba din nordul Republicii Democratice Congo (RDC) prin Republica Centrafricană (RCA) către 
disputata regiune Kafia Kingi spre vânzare sau schimburi comerciale cu comercianții locali. 

Salim se deplasează adesea la frontiera RCA împreună cu aproximativ 12 luptători pentru a se întâlni cu alte 
grupuri LRA care transportă fildeș din nord, din Garamba, și a le escorta. În aprilie 2015, Salim a plecat din 
Kafia Kingi pentru a recupera un transport de colți. În luna mai, Salim a participat la transportul a douăzeci 
de bucăți de fildeș din RDC către Kafia Kingi. 

Anterior, în iunie 2014, Salim a traversat frontiera în RDC împreună cu un grup de luptători ai LRA pentru 
a bracona elefanți în Garamba. Joseph Kony l-a însărcinat, de asemenea, pe Salim cu escortarea a doi 
comandanți LRA în Garamba, pentru a descoperi depozitele de fildeș care au fost ascunse acolo cu ani în 
urmă. În iulie 2014, LRA Salim s-a întâlnit cu un al doilea grup LRA pentru a transporta fildeșul, 52 de 
bucăți în total, spre Kafia Kingi. Salim a fost responsabil pentru situația fildeșului în fața lui Joseph Kony și 
pentru transmiterea unor informații cu privire la tranzacțiile cu fildeș către grupurile LRA. 
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Persoane și entități conexe incluse pe listă: 

Joseph Kony, inclus pe listă la 7 martie 2016 

Ali Kony, inclus pe listă la 23 august 2016 

Armata de Rezistență a Domnului (LRA), inclusă pe listă la 7 martie 2016” 

II.  Următoarea informație cu privire la includerea lui Oumar Younous Abdoulay, rubrica nr. 6 din anexa la Decizia 
2013/798/PESC, se adaugă în coloana „Alte informații”: 

„Se presupune că a decedat la 11 octombrie 2015.”  
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