
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1090 AL CONSILIULUI 

din 20 iunie 2017 

privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 
privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Republica Centrafricană (1), în special articolul 17 alineatul (1), 

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

întrucât: 

(1)  La 10 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 224/2014. 

(2)  La 17 mai 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul 
Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adăugat o persoană pe lista 
persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive. La 24 mai 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2017/890 (2), adăugând această persoană în anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 224/2014. 

(3)  Informațiile referitoare la persoana respectivă ar trebui să fie completate, iar anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 224/2014 ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) JO L 70, 11.3.2014, p. 1. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/890 al Consiliului din 24 mai 2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană  
(JO L 138, 25.5.2017, p. 1). 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Luxemburg, 20 iunie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
H. DALLI  

21.6.2017 L 158/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



ANEXĂ 

În anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014, rubrica aferentă persoanei menționate mai jos se înlocuiește cu 
următoarea rubrică: 

„12.  Abdoulaye HISSENE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye 
Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye] 

Data nașterii: 1967 

Locul nașterii: Ndele, Bamingui-Bangoran, Republica Centrafricană 

Cetățenia: Republica Centrafricană 

Pașaport nr.: Pașaport diplomatic nr. D00000897 emis de RCA, eliberat la 5 aprilie 2013 (valabil până la 
4 aprilie 2018) 

Adresă: a) KM5, Bangui, Republica Centrafricană; b) Nana-Grebizi, Republica Centrafricană 

Data desemnării de către ONU: 17 mai 2017 

Alte informații: Hissène a fost ministru al tineretului și sportului în cadrul cabinetului fostului președinte al 
Republicii Centrafricane, Michel Djotodia. Anterior, el a fost șef al Convenției Patrioților pentru Justiție și Pace, 
un partid politic. De asemenea, el s-a impus ca lider al milițiilor armate din Bangui, în special în cartierul «PK5»  
(sectorul 3). 

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

Abdoulaye Hissène a fost inclus pe listă la 17 mai 2017, în temeiul punctului 16 și al punctului 17 litera (g) 
din Rezoluția 2339(2017), pentru «participare la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea 
Republicii Centrafricane sau care sprijină aceste acte, incluzând actele care periclitează sau obstrucționează 
procesul de tranziție politică sau procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de 
violență;» și pentru «implicare în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva 
misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile 
Uniunii Europene și operațiile franceze care le sprijină». 

Informații suplimentare: 

Abdoulaye Hissène și alți membri ai ex-Séléka au colaborat cu elementele destabilizatoare anti-balaka aliate cu 
fostul președinte al Republicii Centrafricane (RCA), François Bozizé, inclusiv Maxime Mokom, pentru 
încurajarea protestelor și confruntărilor violente în septembrie 2015 ca parte a unei tentative eșuate de 
debarcare a guvernului în timp ce președintele tranzițional de atunci, Catherine Samba-Panza, participa la 
Adunarea Generală a ONU din 2015. Mokom, Hissène și alții au fost puși sub acuzare de către guvernul 
Republicii Centrafricane pentru diverse infracțiuni, printre care omor, incendieri, acte de tortură și jafuri, 
rezultate din lovitura de stat eșuată. 

Începând cu anul 2015, Hissène a devenit unul dintre principalii lideri ai milițiilor armate situate în cartierul 
«PK5» din Bangui formate din peste 100 de bărbați. Ca atare, el nu a permis libertatea de circulație și 
restabilirea autorității de stat în zonă, inclusiv prin taxarea ilegală a transportului și a activităților comerciale. În 
a doua jumătate a anului 2015, Hissène a acționat în calitate de reprezentant al «Nairobiștilor» ex-Séléka din 
Bangui operând în înțelegere cu luptătorii anti-balaka conduși de Mokom. Bărbații înarmați de sub controlul lui 
Haroun Gaye și Hissène au participat la evenimentele violente care au avut loc la Bangui, între 26 septembrie și 
3 octombrie 2015. 

Membri ai grupului lui Hissène sunt suspectați că au fost implicați în atacul de la 13 decembrie 2015 – data 
referendumului constituțional – asupra vehiculului lui Mohamed Moussa Dhaffane, un lider al ex-Séléka. 
Hissène este acuzat de organizarea violențelor din cartierul KM5 din Bangui în urma cărora au murit cinci 
persoane, au fost rănite douăzeci și rezidenții au fost împiedicați să voteze la referendumul constituțional. 
Hissène a pus în pericol alegerile prin crearea unui ciclu de atacuri de represalii între diferite grupuri. 

La 15 martie 2016, Hissène a fost arestat de poliție la aeroportul Bangui M'Poko și transferat către secțiunea de 
cercetare și anchetă a jandarmeriei naționale. Ulterior, miliția sa l-a eliberat prin utilizarea forței și a furat 
o armă predată anterior de MINUSCA, ca parte a unei cereri de derogare aprobate de Comitet. 
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La 19 iunie 2016, în urma arestării unor comercianți musulmani de forțele de securitate internă la «PK 12», 
milițiile lui Gaye și Hissène au răpit cinci polițiști la Bangui. La 20 iunie, MINUSCA a încercat să elibereze 
polițiștii. Bărbați înarmați sub controlul lui Hissène și Gaye au schimbat focuri de armă cu forțele de menținere 
a păcii care încercau să elibereze ostaticii. Ca urmare, cel puțin șase persoane au fost ucise și un membru al 
forțelor de menținere a păcii a fost rănit. 

La 12 august 2016, Hissène a preluat conducerea unui convoi de 6 vehicule cu persoane puternic înarmate. 
Convoiul, care fugea din Bangui, a fost interceptat de MINUSCA la sud de Sibut. În drumul spre nord, convoiul 
a schimbat focuri de armă cu forțele interne de securitate la mai multe puncte de control. Convoiul a fost în 
cele din urmă oprit de MINUSCA la 40 km sud de Sibut. După mai multe schimburi de focuri, MINUSCA 
a capturat 11 bărbați, dar Hissène și alți câțiva au scăpat. Persoanele arestate au declarat MINUSCA că Hissène 
era liderul convoiului, al cărui obiectiv era de a ajunge la Bria și de a participa la Adunarea grupurilor 
ex-Séléka organizată de Nourredine Adam. 

În august și septembrie 2016, grupul de experți a călătorit de două ori la Sibut cu scopul de a inspecta 
bunurile convoiului lui Hissène, Gaye și Hamit Tidjani, confiscate de MINUSCA la 13 august. Grupul 
a inspectat și munițiile confiscate în casa lui Hissène la 16 august. Echipamente militare letale și neletale au fost 
recuperate din cele șase vehicule și de la persoanele reținute. La 16 august 2016, jandarmeria centrală a perche
ziționat casa lui Hissène din Bangui. Au fost găsite peste 700 de arme. 

La 4 septembrie 2016, un grup de elemente ex-Séléka venind din Kaga-Bandoro pe șase motociclete pentru a-i 
prelua pe Hissène și pe acoliții acestuia a deschis focul împotriva MINUSCA lângă Dékoa. În timpul acestui 
incident, un luptător ex-Séléka a fost ucis și doi membri ai forțelor de menținere a păcii și un civil au fost 
răniți.”  
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