
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1737 AL CONSILIULUI 

din 29 septembrie 2016 

privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 
privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive 
având în vedere situația din Yemen (1), în special articolul 15 alineatul (3), 

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

întrucât: 

(1)  La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1352/2014. 

(2)  La 26 august 2016, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul 
punctului 19 din Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2140 (2014), a actualizat 
informațiile referitoare la două persoane care fac obiectul măsurilor restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
P. ŽIGA  

30.9.2016 L 264/13 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 365, 19.12.2014, p. 60. 



ANEXĂ 

În lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014, punctele 2 și 4 din secțiunea 
A „Persoane” se înlocuiesc cu următorul text: 

„2.  Abd Al-Khaliq Al-Houthi [aliasuri: (a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; (b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; (c) 'Abd 
al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; (d) Abd al-Khaliq al-Huthi; (e) Abu-Yunus]. 

În scriere originală: 

Desemnare: Comandantul militar al Huthi. Data nașterii: 1984. Cetățenia: yemenită. Alte informații: Sexul: 
masculin. Data desemnării de către ONU: 7.11.2014 (modificată la 20.11.2014, 26.8.2016). 

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

Abd al-Khaliq al-Houthi a fost desemnat pentru sancțiuni la 7 noiembrie 2014 în conformitate cu punctele 11 
și 15 din RCSONU 2140 (2014), pe baza faptului că îndeplinea criteriile de desemnare prevăzute la 
punctele 17 și 18 din rezoluție. 

Abd al-Khaliq al-Houthi s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului, precum 
acte care împiedică punerea în aplicare a acordului din 23 noiembrie 2011 dintre guvernul din Yemen și cei 
din opoziție, care prevede un transfer pașnic al puterii în Yemen, și acte care obstrucționează procesul politic în 
Yemen. 

La sfârșitul lunii octombrie 2013, Abd Al-Khaliq al-Houthi a condus un grup de luptători îmbrăcați în 
uniforme militare yemenite într-un atac asupra unor locuri din Dimaj, Yemen. Luptele care au urmat s-au soldat 
cu mai multe decese. 

Se presupune că, la sfârșitul lunii septembrie 2014, un număr necunoscut de luptători neidentificați au fost 
pregătiți să atace sedii diplomatice din Sanaa, Yemen, la ordinele lui Abd Al-Khaliq al-Houthi. La 30 august 
2014, al-Houthi a coordonat un transfer de arme din Amran către o tabără de protest din Sanaa.” 

„4.  Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi) 

Alte informații: Lider al mișcării Houthi din Yemen. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau 
stabilitatea Yemenului. Data desemnării de către ONU: 14.4.2015 (modificată la 26.8.2016). 

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

Abdulmalik Al-Houthi a fost desemnat pentru sancțiuni la 14 aprilie 2015 în conformitate cu punctele 11 
și 15 din Rezoluția 2140 (2014) și cu punctul 14 din Rezoluția 2216 (2015). 

Abdul Malik al-Houthi este conducătorul unui grup care s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea 
sau stabilitatea Yemenului. 

În septembrie 2014, forțele Houthi au preluat controlul asupra Sanaa, iar în ianuarie 2015, acestea au încercat 
să înlocuiască, în mod unilateral, guvernul legitim din Yemen cu o autoritate de guvernare nelegitimă dominată 
de mișcarea Houthi. Al-Houthi a preluat conducerea mișcării Houthi din Yemen în 2004, după moartea fratelui 
său, Hussein Badredden al-Houthi. În calitate de conducător al grupului, al-Houthi a amenințat în mod repetat 
autoritățile din Yemen cu continuarea acțiunilor turbulente în cazul în care acestea nu răspund solicitărilor sale 
și i-a reținut pe președintele Hadi, pe prim-ministru și pe alți membri importanți ai guvernului. Ulterior, Hadi s- 
a refugiat la Aden. Mișcarea Houthi a lansat atunci o nouă ofensivă împotriva orașului Aden, cu sprijinul unor 
unități militare loiale fostului președintele Saleh și fiului acestuia, Ahmed Ali Saleh.”  
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