
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2017/634 A CONSILIULUI 

din 3 aprilie 2017 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Yemen 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

având în vedere Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Yemen (1), în special articolul 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 Decizia 2014/932/PESC. 

(2)  Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2140 (2014), a actualizat informațiile referitoare la patru persoane 
cărora li se aplică măsuri restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa la Decizia 2014/932/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa la Decizia 2014/932/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Luxemburg, 3 aprilie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  

4.4.2017 L 90/22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 365, 19.12.2014, p. 147. 



ANEXĂ 

În anexa la Decizia 2014/932/PESC, rubricile referitoare la persoanele enumerate mai jos se înlocuiesc cu următoarele 
rubrici:  

1. Abdullah Yahya Al Hakim [pseudonime: (a) Abu Ali al Hakim; (b) Abu-Ali al-Hakim; (c) Abdallah al-Hakim; 
(d) Abu Ali Alhakim; (e) Abdallah al-Mu'ayyad] 

În scriere originală: 

Desemnare: Adjunctul comandantului grupului Huthi. Adresă: Dahyan, guvernoratul Sa'dah, Yemen. Data nașterii: 
(a) aproximativ 1985; (b) între 1984 și 1986. Locul nașterii: (a) Dahyan, Yemen; (b) guvernoratul Sa'dah, Yemen. 
Naționalitate: Yemenită. Alte informații: Sexul: masculin. Link web către notificarea specială emisă de INTERPOL- 
Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Data desemnării de către 
ONU: 7.11.2014 (modificată la 20.11.2014). 

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

Abdullah Yahya Al Hakim 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. 

Abdullah Yahya Al Hakim 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. 

Se relatează că, în iunie 2014, Abdullah Yahya Al Hakim a organizat o reuniune pentru a pune la cale o lovitură de 
stat împotriva președintelui yemenit Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim s-a întâlnit cu comandanți militari și de 
securitate, precum și cu căpetenii tribale; la reuniune au participat, de asemenea, partizani de prim rang loiali fostului 
președintele yemenit Ali Abdullah Saleh, cu scopul de a coordona eforturile militare pentru a prelua capitala 
Yemenului, Sana'a. 

Într-o declarație publică din 29 august 2014, președintele Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
a transmis condamnarea de către Consiliu a acțiunilor forțelor comandate de Abdullah Yahya Al Hakim, care au 
invadat Amran, Yemen, inclusiv sediul Brigăzii Armatei yemenite la 8 iulie 2014. Al Hakim a condus preluarea 
violentă din iulie 2014 a guvernoratului Amran și a fost comandantul militar responsabil de luarea deciziilor cu 
privire la conflictele în desfășurare din guvernoratele Amran și Hamdan, Yemen. 

De la începutul lunii septembrie 2014, Abdullah Yahya Al Hakim a rămas în Sana'a pentru a supraveghea 
operațiunile de luptă în cazul începerii ostilităților. Rolul său a fost de a organiza operații militare pentru a putea să 
răstoarne guvernul yemenit; el a fost, de asemenea, responsabil de asigurarea securității și a controlului tuturor 
rutelor de intrare și de ieșire din Sana'a.  

2. Abd Al-Khaliq Al-Houthi [pseudonime: (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. Naționalitate: Yemenită. Alte informații: Sexul: 
masculin. Link web către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5837297. 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. 
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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 poziții din Dimaj, Yemen. Luptele care au urmat s-au soldat cu mai multe 
decese. 

Se afirmă că, la sfârșitul lunii septembrie 2014, un număr necunoscut de luptători neidentificați au fost pregătiți să 
atace sedii diplomatice din Sana'a, 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 Sana'a.  

3. Ali Abdullah Saleh (pseudonim: Ali Abdallah Salih) 

În scriere originală: 

Desemnare: (a) președintele partidului Congresului popular general din Yemen; (b) fost președinte al Republicii 
Yemen. Data nașterii: (a) 21.3.1945; (b) 21.3.1946; (c) 21.3.1942; (d) 21.3.1947. Locul nașterii: (a) Bayt al-Ahmar, 
guvernoratul Sana'a, Yemen; (b) Sana'a, Yemen; (c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib'al-Sharqi. Naționalitate: Yemenită. 
Pașaport nr.: 00016161 (Yemen). Numărul național de identificare: 01010744444. Alte informații: Sexul: 
masculin. Link web către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Data desemnării de către ONU: 7.11.2014 (modificată la 20.11.2014). 

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

Ali Abdullah Saleh 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. 

Ali Abdullah Saleh 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. 

În conformitate cu acordul din 23 noiembrie 2011 susținut de Consiliul de Cooperare al Golfului, Ali Abdullah Saleh 
a demisionat din funcția de președinte al Yemenului, după mai mult de 30 de ani. 

Se relatează că, începând din toamna anului 2012, Ali Abdullah Saleh a devenit unul dintre principalii susținători ai 
acțiunilor violente ale Huthi din nordul Yemenului. 

Confruntările din sudul Yemenului care au avut loc în februarie 2013 au fost rezultatul eforturilor conjugate depuse 
de Saleh, de AQAP și de Ali Salim al-Bayd, un secesionist din sud, pentru a produce tulburări înainte de Conferința 
dialogului național din Yemen, care a avut loc la 18 martie 2013. Mai recent, din septembrie 2014, Saleh a trecut la 
acțiuni de destabilizare a Yemenului folosindu-se de alte persoane pentru a submina guvernul central și a crea 
suficientă instabilitate pentru a amenința cu o lovitură de stat. Conform unui raport din septembrie 2014 al grupului 
de experți al Organizației Națiunilor Unite pentru Yemen, unii interlocutori au afirmat că Saleh sprijină acțiunile 
violente ale unor yemeniți punându-le la dispoziție fonduri și sprijin politic, precum și asigurându-se că membrii GPC 
continuă să contribuie la destabilizarea Yemenului prin diferite mijloace.  

5. Ahmed Ali Abdullah Saleh (pseudonim: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar) 

Titlu: Fost ambasador, fost general de brigadă. Data nașterii: 25.7.1972. Naționalitate: Yemenită. Pașaport nr.: 
(a) pașaport yemenit numărul 17979 emis pe numele Ahmed Ali Abdullah Saleh (la care se face trimitere mai jos în 
cartea de identitate diplomatică nr. 31/2013/20/003140); (b) pașaport yemenit numărul 02117777 emis la 
8.11.2005 pe numele Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; (c) pașaport yemenit numărul 06070777 emis la 3.12.2014 
pe numele Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adresă: Emiratele Arabe Unite. Alte informații: A jucat un rol esențial 
în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau 
stabilitatea Yemenului. Ahmed Saleh este fiul fostului președinte al Republicii Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). 
Ahmed Ali Abdullah Saleh provine dintr-o zonă cunoscută sub denumirea de Bayt Al-Ahmar, care se află la 

4.4.2017 L 90/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306


aproximativ 20 de kilometri sud-est de capitala Sana'a. Carte de identitate diplomatică nr. 31/2013/20/003140, 
emisă la 7.7.2013 de către Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite pe numele Ahmed Ali Abdullah 
Saleh; situația actuală: anulată. Link web către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al 
ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Data desemnării de către ONU: 14.4.2015 
(modificată la 16.9.2015). 

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

Ahmed Ali Saleh a acționat în sensul subminării autorității președintelui Hadi, contracarării încercărilor lui Hadi de 
a reforma armata și împiedicării tranziției pașnice a Yemenului spre democrație. Saleh a jucat un rol esențial în 
facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. La jumătatea lunii februarie 2013, Ahmed Ali Saleh a furnizat mii 
de puști noi brigăzilor Gărzii Republicane și unor șeici tribali neidentificați. Armele au fost achiziționate inițial în 
2010 și destinate să asigure fidelizarea beneficiarilor lor, pentru un interes politic ulterior. 

După ce tatăl lui Saleh, fostul președinte al Republicii Yemen Ali Abdullah Saleh, a demisionat din funcția de 
președinte al Yemenului în 2011, Ahmed Ali Saleh și-a păstrat funcția de comandant al Gărzii Republicane 
a Yemenului. Cu puțin mai mult de un an mai târziu, Saleh a fost destituit din funcție de președintele Hadi, dar 
a păstrat o influență semnificativă în cadrul armatei yemenite, chiar și după înlăturarea sa din funcția de comandă. 
Ali Abdullah Saleh a fost desemnat de către ONU în noiembrie 2014, în temeiul RCSONU 2140.  
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