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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1942 AL CONSILIULUI
din 25 octombrie 2017
privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014
privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 747/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în
vedere situația din Sudan și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 131/2004 și (CE) nr. 1184/2005 (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 10 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 747/2014.

(2)

La 17 octombrie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul
Rezoluției 1591 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a actualizat informațiile
referitoare la o persoană căreia i se aplică măsurile restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 747/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 747/2014 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.
(1) JO L 203, 11.7.2014, p. 1.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 octombrie 2017.
Pentru Consiliu
Președintele
M. MAASIKAS
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ANEXĂ

Rubrica aferentă lui „ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla” se înlocuiește cu rubrica următoare:
„2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem;
h) AlNasseem; i) Al Nasseem
Desemnare: a) fost membru al Adunării Naționale a Sudanului din districtul Al-Waha; b) fost consilier special la
Ministerul Afacerilor Federale; c) șef suprem al tribului Mahamid din Darfurul de Nord
Data nașterii: a) 01 ian.1964; b) 1959
Locul nașterii: Kutum
Cetățenie: Sudan
Adresă: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (Locuiește în Kabkabiya și în orașul Kutum, Darfurul de Nord și
a locuit în Khartoum).
Pașaport: a) pașaport diplomatic D014433, eliberat la 21 feb. 2013 (expirat la 21 feb. 2015); b) pașaport
diplomatic D009889, eliberat la 17 feb. 2011 (expirat la 17 feb. 2013).
Identificare: Certificat de cetățenie A0680623.
Data desemnării de către ONU: 25 aprilie 2006.
Alte informații: Link de acces la notificarea specială INTERPOL – Consiliul de Securitate al ONU: https://www.
interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:
Alnsiem a fost inclus pe listă la 25 aprilie 2006 în conformitate cu punctul 1 din Rezoluția 1672 (2006), ca
fiind «șef suprem al tribului Jalul din Darfurul de Nord».
Potrivit raportului Human Rights Watch, există o notă din 13 februarie 2004 din partea unui birou al adminis
trației locale din Darfurul de Nord care solicită «unităților de securitate din localitate» să «permită mujahedinilor
și voluntarilor aflați sub comanda lui Sheikh Musa Hilal să desfășoare activități în zonele din [Darfurul de Nord]
și să le asigure nevoile vitale». La 28 septembrie 2005, 400 de membri ai miliției arabe au atacat satele Aro
Sharrow (inclusiv tabăra de PSI), Acho și Gozmena din Darfurul de Vest. De asemenea, credem că Musa Hilal
a fost prezent în timpul atacului asupra taberei de PSI din Aro Sharrow: fiul său fusese ucis în timpul atacului
armatei de eliberare din Sudan asupra Shareia, deci era implicat într-o răzbunare personală. Există motive
întemeiate de a crede că, în calitate de șef suprem, a avut responsabilitatea directă pentru aceste acțiuni și este
răspunzător pentru încălcări ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor
omului și pentru alte atrocități.”

