
DECIZIA (PESC) 2017/667 A CONSILIULUI 

din 6 aprilie 2017 

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (1), în special articolul 33 alineatul (2), 

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

întrucât: 

(1)  La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849. 

(2)  Având în vedere activitățile continue de proliferare desfășurate de Republica Populară Democrată Coreeană 
(RPDC), patru persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor și entităților care sunt responsabile de programele 
RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în 
masă, ori a persoanelor sau entităților acționând în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, care 
figurează în anexa II la Decizia (PESC) 2016/849. 

(3)  Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa II la Decizia (PESC) 2016/849 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 Bruxelles, 6 aprilie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
L. GRECH  
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(1) JO L 141, 28.5.2016, p. 79. 



ANEXĂ 

Următoarele persoane se adaugă pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea I.A din anexa II la Decizia (PESC) 2016/849. 

I.  Persoanele și entitățile care sunt responsabile de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete 
balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități acționând în numele 
acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea. 

A.  Persoane  

Nume Pseudonim Data nașterii Data desem
nării Motive 

31. RI Myong Su  Data nașterii: 1937 

Locul nașterii: 
Myongchon, provincia 
Hamgyong Nord 

7.4.2017 Vicepreședinte al Comisiei militare 
centrale a Partidului Muncitorilor din 
Coreea și șef al Statului-major al for
țelor armate populare. În această ca
litate, Ri Myong Su are o poziție- 
cheie pentru domeniul apărării națio
nale și este responsabil de sprijinirea 
sau promovarea programelor RPDC 
din domeniul nuclear sau legate de 
rachete balistice sau alte programe le
gate de arme de distrugere în masă. 

32. SO Hong 
Chan  

Data nașterii: 
30.12.1957 

Locul nașterii: Kangwon 

Pașaport: 
PD836410105 

Data expirării 
pașaportului: 
27.11.2021 

7.4.2017 Viceprim-ministru al forțelor armate 
populare, membru al Comisiei mili
tare centrale a Partidului Muncitori
lor din Coreea și general-colonel în 
cadrul forțelor armate populare. În 
această calitate, So Hong Chan este 
responsabil de sprijinirea sau promo
varea programelor RPDC din dome
niul nuclear sau legate de rachete ba
listice sau alte programe legate de 
arme de distrugere în masă. 

33. WANG Chang 
Uk  

Data nașterii: 29.5.1960 7.4.2017 Ministrul industriei energiei atomice. 
În această calitate, Wang Chang Uk 
este responsabil de sprijinirea sau 
promovarea programelor RPDC din 
domeniul nuclear sau legate de ra
chete balistice sau alte programe le
gate de arme de distrugere în masă. 

34. JANG Chol  Data nașterii: 31.3.1961 

Locul nașterii: Phenian 

Pașaport nr.: 
563310042 

7.4.2017 Președintele Academiei de Științe, or
ganizație dedicată dezvoltării capaci
tăților tehnologice și științifice ale 
RPDC. În această calitate, Jang Chol 
ocupă o poziție strategică pentru 
dezvoltarea activităților nucleare ale 
RPDC și este responsabil de sprijini
rea sau promovarea programelor 
RPDC din domeniul nuclear sau le
gate de rachete balistice sau alte pro
grame legate de arme de distrugere 
în masă.   
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