
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/164 AL CONSILIULUI 

din 2 februarie 2018 

privind punerea în aplicare a articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind 
măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 748/2014 (1), în special articolul 22 alineatul (1), 

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

întrucât: 

(1)  La 7 mai 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2015/735. 

(2)  Având în vedere situația în continuă deteriorare din Sudanul de Sud sub aspect umanitar și de securitate, și luând 
în considerare lipsa angajamentului din partea anumitor actori în procesul de pace, exemplificată de încălcările 
repetate ale Acordului de încetare a ostilităților semnat la 21 decembrie 2017, trei persoane ar trebui să fie 
adăugate pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzută în anexa II la 
Regulamentul (UE) 2015/735. 

(3)  Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) 2015/735 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa II la Regulamentul (UE) 2015/735 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. 

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

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2018. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
E. ZAHARIEVA  
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(1) JO L 117, 8.5.2015, p. 13. 



ANEXĂ 

Următoarele persoane se adaugă pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) 2015/735:  

Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

„1. Paul Malong Data nașterii: 2 ianuarie 
1962; 12 aprilie 1960; 
4 decembrie 1960; 
30 ianuarie 1960 

Locul nașterii: 
Malualkon, Sudan; 
Malualkon, Sudanul de 
Sud; Warawar, Sudan; 
Warawar, Sudanul de 
Sud 

Paul Malong a fost șeful statului major al SPLA (Sudan People's 
Liberation Army) (Armata de Eliberare a Poporului Sudanez) 
până în mai 2017. Deși a fost înlăturat din funcție, rămâne 
o persoană de mare influență deoarece deține controlul asupra 
mai multor miliții, are susținători loiali în cadrul SPLA și de
ține o rețea extinsă de patronaj. Influența sa este demonstrată, 
de asemenea, de faptul că, în octombrie 2017, ofițeri superiori  
(inclusiv lt. col. Chan Garang) au încercat să îl elibereze cu 
forța pe Malong din arestul la domiciliu; în ianuarie 2018, pre
ședintele Kiir l-a acuzat pe Malong de mobilizare pentru răz
boi. De asemenea, Malong a comandat trupe care au comis în
călcări grave ale drepturilor omului, inclusiv vizarea și uciderea 
civililor precum și distrugerea pe scară largă a satelor. 
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2. Michael Makuei 
Leuth 

Data nașterii: 1947 

Locul nașterii: Bor, 
Sudanul de Sud; Bor, 
Sudan 

Michael Makuei Leuth a deținut funcția de ministru al informa
țiilor și radiodifuziunii din 2013 și a fost purtătorul de cuvânt 
public al delegației guvernului la convorbirile de pace din ca
drul Autorității interguvernamentale privind dezvoltarea (Inter
governmental Authority on Development) (IGAD). Makuei a ob
strucționat procesul politic în Sudanul de Sud, în special prin 
obstrucționarea punerii în aplicare a Acordului privind soluțio
narea conflictului din Republica Sudanul de Sud (ARCSS) din 
august 2015 prin declarații publice incendiare și prin obstruc
ționarea activității Comitetului comun de evaluare și monitori
zare a ARCSS și a instituirii instituțiilor judiciare de tranziție 
prevăzute de ARCSS. De asemenea, el a obstrucționat operațiile 
Forței ONU de protecție regională (RPF). Makuei este responsa
bil și de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de res
trângerea libertății de exprimare. 
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3. Malek Reuben 
Riak 

Funcție: general- 
locotenent 

Data nașterii: 1 ianuarie 
1960 

Locul nașterii: Yei, 
Sudanul de Sud 

Malek Reuben Riak a fost șef-adjunct al statului major al apără
rii și inspector general al armatei guvernamentale începând din 
mai 2017. Înainte de aceasta, a fost șef-adjunct al statului ma
jor al SPLA pentru instruire (martie 2016-mai 2017) și șef-ad
junct al SPLA (ianuarie 2013-martie 2016). În calitate de șef- 
adjunct al statului major al apărării, a jucat un rol-cheie în 
achiziționarea de arme pentru armată. 

Malek Reuben Riak a fost identificat de Grupul de experți al 
ONU drept oficial de rang înalt responsabil pentru planificarea 
și supervizarea executării ofensivei guvernamentale în statul 
Unity din aprilie 2015. S-au comis încălcări grave ale drepturi
lor omului, care au inclus distrugerea sistematică a satelor și 
a infrastructurii, strămutarea forțată a populației locale, ucide
rea și torturarea arbitrară a civililor, utilizarea pe scară largă 
a violenței sexuale, inclusiv împotriva bătrânilor și a copiilor, 
precum și răpirea și recrutarea copiilor ca soldați. Această 
ofensivă, în contextul convorbirilor de pace în curs dintre gu
vern și opoziție, a obstrucționat procesul politic prin acte de 
violență. 
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