ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Αρ. Φακ: 24.11.002.003
Τηλ.: 22 651264
Τηλεομοιότυπο: 22 661881
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy
Συνημμένα: 13 σελίδες
5 Φεβρουαρίου 2018
→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I)
Θέμα: Ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ 2399 (2018) για κυρώσεις κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας
1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτεται αντίγραφο του υπ’αρ. 2399 (2018) Ψηφίσματος του
Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) ΟΗΕ, αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, το
οποίο υιοθετήθηκε από το ΣΑ ΟΗΕ στις 30/1/2018.
2. Με το εν λόγω Ψήφισμα, το ΣΑ ΟΗΕ έχει, υπό το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη ΟΗΕ,
αποφασίσει την ανανέωση των υφιστάμενων κυρώσεων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, μέχρι τις
31 Ιανουαρίου 2019.
3. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά στην επιβολή εμπάργκο όπλων, ταξιδιωτικών
περιορισμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
4. Σημειώνεται ότι ηλεκτρονικό αντίγραφο του Ψηφίσματος δύναται να ανευρεθεί στον ιστότοπο:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2399(2018)
5. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους
τομείς αρμοδιότητάς σας.

Δήμητρα Χριστοδούλου
Για Γενικό Διευθυντή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών
- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ)
- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών
(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος
Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας, Δ/ντή Τμήματος Πληροφορικής)
- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών
(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)
- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας
- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(Δ/ντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανικών
Υπηρεσιών, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)
- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας,
Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών)
- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- ΓΔ Υπουργείου Υγείας
- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
- Διοικητή ΚΥΠ
- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου
- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434)
- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314)
- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com)
Κοινοποίηση (για ενημέρωση):
- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)
- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
- MAEE
- Προϊστάμενο Γ5
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Security Council

Distr.: General
30 January 2018

Resolution 2399 (2018)
Adopted by the Security Council at its 8169th meeting, on
30 January 2018
The Security Council,
Recalling its previous resolutions and statements on the Central African Republic
(CAR), in particular resolutions 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014),
2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015), 2262 (2016), 2264 (2016), 2281
(2016), 2301 (2016), 2339 (2017), 2387 (2017) as well as resolution 2272 (2016), and
the Statements of its President of 18 December 2014 (S/PRST/2014/28), 20 October
2015 (S/PRST/2015/17), 16 November 2016 (S/PRST/2016/17), 4 April 2017
(S/PRST/2017/5), and 13 July 2017 (S/PRST/2017/9),
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and
territorial integrity of the CAR, and recalling the importance of the principles of
non-interference, good-neighbourliness and regional cooperation,
Recalling that the CAR bears the primary responsibility to protect all
populations within its territory from genocide, war crimes, ethnic cleansing and
crimes against humanity,
Expressing concern at the deterioration of the security situation, in particular in
the south-eastern part and the north-western part of the CAR, due to the ongoing
clashes between armed groups and other armed spoilers in their attempts to forcefully
gain control of territory and resources and destabilize the country, as well as the lack
of capacity of the national security forces, the limited authority of the State over all
of the CAR territory, and the persistence of the root causes of the conflict,
Emphasizing that any sustainable solution to the crisis in the CAR should be
CAR-owned, including the political process, and should prioritize reconciliation of
the Central African people, through an inclusive process that involves men and
women of all social, economic, political, religious and ethnic backgrounds, including,
those displaced by the crisis,
Calling upon the CAR authorities to continue their efforts to implement
transparent and inclusive measures that allow for stabilization and reconciliation in
the CAR and restore the effective authority of the State over all of the territory of the
CAR; to fight impunity by restoring administration of the judiciary and the criminal
justice system, including the penitentiary system, throughout the country; to achieve
the reform of the CAR Armed Forces (FACA) and internal security forces in order to
put in place multi-ethnic, professional, and republican security services through
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appropriate security sector reform processes; to carry out the inclusive and effective
disarmament, demobilization, reintegration and repatriation (DDRR) of armed
groups, including children formerly associated with them and to prevent the
re-recruitment of the latter; and to establish a functioning public financial
management in order to meet the expenses related to the functioning of the State,
implement early recovery plans, and revitalize the economy,
Welcoming the African Initiative for Peace and Reconciliation in the CAR that
led to the adoption of the roadmap by the ministerial conference held in Libreville on
17 July 2017 by the CAR authorities, the African Union, the Economic Community
of Central African States (ECCAS), the International Conference on the Great Lakes
region (ICGLR) with the support of Angola, Chad, Congo and Gabon, and reaffirming
that this Initiative and this roadmap constitute the main framework for a political
solution in the CAR, as agreed by CAR authorities and under their leadership,
Encouraging the CAR authorities, in collaboration with the United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic
(MINUSCA) and the European Union Training Mission in the CAR (EUTM-RCA),
to provide equal opportunities for members of armed groups, whether anti-Balaka or
ex-Séléka, in the process of selecting eligible demobilized members to integrate into
the national security and defence forces, welcoming in this regard the launch of the
DDRR pilot project, and further encouraging the CAR authorities to ensure that
FACA soldiers of all prefectures enjoy equal access to the registration and simplified
verification process,
Underlining the importance of rebuilding a multi-ethnic, republican and
professional national army in the CAR, recognizing in this regard the work carried
out by the EUTM-RCA, welcoming the support of other international and regional
partners to the training of the national security and defence forces in support of the
CAR authorities, and encouraging effective coordination with MINUSCA and
EUTM-RCA,
Calling upon the CAR authorities to ensure that perpetrators of violations of
applicable international law, including those committed against children and women,
are excluded from the CAR security and armed forces, and further calling for support
for the CAR government to develop a comprehensive strategy on sexual and genderbased violence to reduce overall levels of sexual violence,
Welcoming the commitment of the Secretary-General to enforce strictly his zerotolerance policy on sexual exploitation and abuse (SEA), noting the various measures
taken by MINUSCA and Troop- and Police-contributing countries to combat SEA,
which has led to a reduction in reported cases, but still expressing grave concern over
numerous allegations of SEA reportedly committed by peacekeepers in the CAR, as
well as by non-United Nations forces, stressing the urgent need for Troop- and Policecontributing countries and, as appropriate, MINUSCA to promptly investigate those
cases in a credible and transparent manner and to hold accountable those responsible
for such criminal offences or misconduct, and further stressing the need to prevent
such exploitation and abuse and to improve how these allegations are addressed in
line with resolution 2272 (2016),
Welcoming the Secretary-General’s Report of 16 October 2017 (S/2017/865)
submitted pursuant to resolution 2301 (2016), and taking note of his letter dated
10 July 2017 addressed to the President of the Security Council (S/2017/597)
pursuant to paragraph 29 of resolution 2339 (2017),
Further welcoming also the mid-term update and the final report (S/2017/1023)
of the Panel of Experts on the CAR established pursuant to resolution 2127 (2013),
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expanded by resolution 2134 (2014) and extended pursuant to resolution 2339 (2017),
and taking note of the Panel of Experts’ recommendations,
Strongly condemning the ongoing violence and instability in the CAR, and the
threats of violence, incitement to ethnic and religious hatred and violence, human
rights violations and abuses and international humanitarian law violations, as well as
sexual and gender-based violence, in particular against children, committed notably
by both ex-Seleka and anti-Balaka elements and other armed groups; the attacks and
incitement to violence against United Nations peacekeepers and humanitarian
personnel; the continuous cycle of provocations and reprisals by armed groups, both
inside and outside Bangui and denial of humanitarian access, committed by armed
elements, which continue to adversely affect the dire humanitarian situation faced by
the civilian population and to impede humanitarian access to vulnerable populations,
Stressing the urgent and imperative need to end impunity in the CAR and to
bring to justice perpetrators of these acts, some of which may amount to crimes under
the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), to which the CAR is a
State party, noting in this regard the opening by the Prosecutor of the International
Criminal Court on 24 September 2014 of an investigation following the request of the
national authorities on alleged crimes committed since 2012, and welcoming the
ongoing cooperation by the CAR authorities in this regard,
Stressing the importance of putting in place an effective national judicial
system, underlining the need to bolster national accountability mechanisms, including
through further implementation of the 7 August 2014 Memorandum of Understanding
(MoU) on Urgent Temporary Measures, welcoming in this regard the progressive
operationalization of the Special Criminal Court (SCC) to investigate and prosecute
serious crimes committed in the CAR, and recalling the importance of continuous
support of the international community to this process pursued by the CAR
authorities,
Emphasizing that those engaging in or providing support for acts that undermine
the peace, stability or security of the CAR, threaten or impede the political
stabilization and reconciliation process, target civilians and attack peacekeepers may
meet criteria for designation under sanctions as stated in this resolution,
Expressing concern that illicit trafficking, trade, exploitation and smuggling of
natural resources including gold, diamonds and wildlife has a negative impact in the
economy and the development of the country, and that it continues to threaten the
peace and stability of the CAR,
Recalling the Kimberley Process (KP) Administrative Decision on Resumption
of Exports of Rough Diamonds from the CAR, its annexed Operational Framework,
and the work of the KP Monitoring Team for CAR, and recognizing the need to
strengthen the efforts of the CAR Authorities and the KP, to responsibly and
progressively, through pre-established “compliant zones”, reintegrate the CAR into
the global diamond trade,
Noting with concern the findings of the Panel of Experts’ final report that the
Lord’s Resistance Army (LRA) remains active in the south-eastern part of the CAR
having carried out the killing and abduction of civilians, including children and
women,
Further noting with concern the ongoing transnational criminal activity in the
region, emphasizing the risk of the situation in the CAR providing a conducive
environment for further transnational criminal activities, such as those involving arms
trafficking and the use of mercenaries as well as a potential breeding ground for
radical networks,
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Acknowledging in this respect the important contribution the Council-mandated
arms embargo can make to countering the illicit transfer of arms and related materiel
in the CAR and its region, and in supporting post-conflict peacebuilding, DDRR and
Security sector reform (SSR) processes, recalling its resolutions 2117 (2013), 2127
(2013), 2220 (2015), 2262 (2016) and 2339 (2017) and expressing grave concern at
the threat to peace and security in the CAR arising from the illicit transfer,
destabilizing accumulation and misuse of small arms and light weapons, and the use
of such weapons against civilians affected by armed conflict,
Reiterating the importance of all Member States’ full implementation of the
measures set out in resolutions 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016),
2339 (2017) and this resolution, including the obligation to implement targeted
sanctions against individuals and entities designated by the Sanctions Committee
established pursuant to resolution 2127 (2013) (the Committee),
Noting the critical importance of effective implementation of the sanctions
regime, including the key role that neighbouring States, as well as regional and
subregional organizations, can play in this regard and encouraging efforts to further
enhance cooperation and implementation of the sanctions regime in all its aspects,
Noting with concern the reports that sanctioned individuals are travelling in the
region in violation of the travel ban, and underlining that individuals or entities who
knowingly facilitate the travel of a sanctioned individual in violation of the travel ban
may be determined by the Committee to have met the designation criteria for
sanctions,
Further noting with concern the reports that funds, financial assets and
economic resources of listed individuals and entities have still not been frozen, and
underlining the obligation of Member States and CAR authorities to do so without
further delays,
Welcoming efforts by the Chair of the Committee and the President of the
Security Council to support and strengthen the implementation of the measures
imposed pursuant to resolution 2339 (2017) through engagement with Member States,
especially regional States,
Determining that the situation in the CAR continues to constitute a threat to
international peace and security in the region,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
Arms embargo
1.
Decides that, until 31 January 2019, all Member States shall continue to
take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer
to the CAR, from or through their territories or by their nationals, or using their flag
vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and
ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare
parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other
assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any
arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel
whether or not originating in their territories, and decides further that this measure
shall not apply to:
(a) Supplies intended solely for the support of or use by MINUSCA and the
European Union training missions deployed in the CAR, French forces under the
conditions provided by paragraph 65 of resolution 2387 (2017), as well as other
Members States forces providing training and assistance as notified in advance in
accordance with paragraph 1 (b) below;
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(b) Supplies of non-lethal equipment and provision of assistance, including
operational and non-operational training to the CAR security forces, including State
civilian law enforcement institutions, intended solely for support of or use in the CAR
process of Security Sector Reform (SSR), in coordination with MINUSCA, and as
notified in advance to the Committee, and requests MINUSCA to report on the
contribution to SSR of this exemption, as part of its regular reports to the Council;
(c) Supplies brought into the CAR by Chadian or Sudanese forces solely for
their use in international patrols of the tripartite force established on 23 May 2011 in
Khartoum by the CAR, Chad and Sudan, to enhance security in the common border
areas, in cooperation with MINUSCA, as approved in advance by the Committee;
(d) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for
humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as
approved in advance by the Committee;
(e) Protective clothing, including flak jackets and military helmets,
temporarily exported to the CAR by United Nations personnel, representatives of the
media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their
personal use only;
(f) Supplies of small arms and other related equipment intended solely for use
in international-led patrols providing security in the Sangha River Tri-national
Protected Area to defend against poaching, smuggling of ivory and arms, and other
activities contrary to the national laws of the CAR or the CAR’s international legal
obligations, as notified in advance to the Committee;
(g) Supplies of arms and other related lethal equipment to the CAR security
forces, including State civilian law enforcement institutions, intended solely for
support of or use in the CAR process of SSR, as approved in advance by the
Committee; or
(h) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of
assistance or personnel, as approved in advance by the Committee;
2.
Decides to authorize all Member States to, and that all Member States
shall, upon discovery of items prohibited by paragraph 1 of this resolution, seize,
register and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or
transferring to a State other than the originating or destination States for disposal)
items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraph 1 of this
resolution and decides further that all Member States shall cooperate in such efforts;
3.
Reiterates its call upon the CAR authorities, with the assistance of
MINUSCA and international partners, to address the illicit transfer, destabilizing
accumulation and misuse of small arms and light weapons in the CAR, and to ensure
the collection and/or destruction of surplus, seized, unmarked, or illicitly held
weapons and ammunition and further stresses the importance of incorporating such
elements into SSR and DDRR programmes;
4.
Welcomes in this regard the creation of the “Commission nationale de lutte
contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre
(COMNAT-ALPC)” and calls on CAR authorities to fully operationalize it;
5.
Further welcomes the establishment of MINUSCA’s arms embargo
working group (AEWG), which aims to coordinate the mission’s efforts on the
implementation of the arms embargo and to reinforce its role in countering arms
trafficking, and encourages the AEWG to serve as a channel for information-sharing
on arms trafficking and for recommendations on the control activities to be carried
out including, when appropriate, the seizure of weapons, in pursuance of
MINUSCA’s mandate as defined in paragraph 44 of resolution 2387 (2017);
18-01390
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6.
Strongly encourages the CAR authorities to continue to increase their
capacity, with the support of MINUSCA, the United Nations Mine Action Service
(UNMAS), and other international partners, to store and manage weapons and
ammunition in their possession, including those transferred from MINUSCA stocks,
according to international best practices and norms, while ensuring that the FACA
and internal security forces units receiving such weapons and ammunition are fully
trained and vetted;
7.
Encourages neighbouring States, in cooperation with the CAR authorities,
to take effective action to counter the illicit flow of weapons and ammunition into the
CAR and to ensure the traceability of the weapons and ammunition produced on their
territories as required by the Kinshasa Convention for the Control of small arms and
light weapons, their ammunition, parts and components that can be used for their
manufacture, repair or assembly;
8.
Encourages all Member States, in particular neighbouring States and
Member States of the Economic Community of the Central African States (ECCAS)
and of the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC), to utilize
the advance notification and exemption procedures pursuant to paragraph 1 of this
resolution to return arms and related materiel of all types belonging to the FACA, or
to implement technical assistance, training or other assistance related to military
activities by the Central African national security and defence forces, and in this
regard requests the Panel of Experts to provide the necessary assistance as per
paragraph 32 (b) of this resolution;
Travel ban
9.
Decides that, until 31 January 2019, all Member States shall continue to
take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories
of individuals designated by the Committee, provided that nothing in this paragraph
shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory, and calls upon
the CAR Government to enhance cooperation and information sharing with other
States in this regard;
10. Encourages Member States, as appropriate and in accordance with their
domestic law and applicable international legal instruments and framework
documents, to require that airlines operating in their territories provide advance
passenger information to the appropriate national authorities in order to detect the
departure from their territories, or attempted entry into or transit through their
territories, by means of civil aircraft, of individuals designated by the Committee;
11. Also encourages Member States to report any such departures from their
territories, or such attempted entry into or transit through their territories, of such
individuals to the Committee, as well as sharing this information with the State of
residence or nationality, as appropriate and in accordance with domestic law and
international obligations;
12. Urges the CAR authorities, in their implementation of the measures set out
in paragraph 9 above, to ensure that fraudulent, counterfeit, stolen, and lost passports
and other travel documents, as well as invalidated diplomatic passports, are removed
from circulation, in accordance with domestic laws and practices, as soon as possible,
and to share information on those documents with other Member States through the
INTERPOL database;
13. Encourages Member States to submit, where available and in accordance
with their national legislation, photographs and other biometric data of individuals
designated by the Committee for inclusion in INTERPOL-United Nations Security
Council Special Notices;
6/11

18-01390

S/RES/2399 (2018)

14.

Decides that the measures imposed by paragraph 9 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel
is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;
(b)

Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;

(c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an
exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in the
CAR and stability in the region;
15. Emphasizes that violations of the travel ban can undermine the peace,
stability or security of the CAR, observes that individuals or entities who knowingly
facilitate the travel of a listed individual in violation of the travel ban may be
determined by the Committee to have met the designation criteria provided for in this
resolution, and calls upon all parties and all Member States to cooperate with the
Committee as well as the Panel of Experts on the implementation of the travel ban;
Asset freeze
16. Decides that all Member States shall, until 31 January 2019, continue to
freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources within
their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the
individuals or entities designated by the Committee, or by individuals or entities
acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them,
and decides further that all Member States shall continue to ensure that any funds,
financial assets or economic resources are prevented from being made available by
their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the
benefit of the individuals or entities designated by the Committee;
17. Decides that the measures imposed by paragraph 16 above do not apply to
funds, other financial assets or economic resources that have been determined by
relevant Member States:
(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent
or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public
utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and
reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in
accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national
laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and
economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the
intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets
or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee
within five working days of such notification;
(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such
determination has been notified by the relevant State or Member States to the
Committee and has been approved by the Committee; or
(c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment,
in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used
to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into
prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity
designated by the Committee, and has been notified by the relevant State or Member
States to the Committee;
18. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen
pursuant to the provisions of paragraph 16 above of interest or other earnings due on
those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose
prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this
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resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to
be subject to these provisions and are frozen;
19. Decides that the measures in paragraph 16 above shall not prevent a
designated person or entity from making payment due under a contract entered into
prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have
determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity
designated pursuant to paragraph 16 above, and after notification by the relevant
States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to
authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or
economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;
Designation criteria
20. Decides that the measures contained in paragraphs 9 and 16 shall apply to
the individuals and entities designated by the Committee as engaging in or providing
support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR, including
acts that threaten or impede the stabilization and reconciliation process or that fuel
violence;
21. Further decides in this regard that the measures contained in paragraphs 9
and 16 shall also apply to the individuals and entities designated by the Committee
as:
(a) Acting in violation of the arms embargo established in paragraph 54 of
resolution 2127 (2013) and extended by paragraph 1 of this resolution, or as having
directly or indirectly supplied, sold, or transferred to armed groups or criminal
networks in the CAR, or as having been the recipient of arms or any related materiel,
or any technical advice, training, or assistance, including financing and financial
assistance, related to violent activities of armed groups or criminal networks in the
CAR;
(b) Involved in planning, directing, or committing acts in the CAR that violate
international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or
that constitute human rights abuses or violations, including those involving targeting
of civilians, ethnic- or religious-based attacks, attacks on civilian objects, including
administrative centers, courthouses, schools and hospitals, and abduction and forced
displacement;
(c) Involved in planning, directing or committing acts involving sexual and
gender-based violence in the CAR;
(d) Recruiting or using children in armed conflict in the CAR, in violation of
applicable international law;
(e) Providing support for armed groups or criminal networks through the
illicit exploitation or trade of natural resources, including diamonds, gold, wildlife as
well as wildlife products in or from the CAR;
(f) Obstructing the delivery of humanitarian assistance to the CAR, or access
to, or distribution of, humanitarian assistance in the CAR;
(g) Involved in planning, directing, sponsoring, or conducting attacks against
UN missions or international security presences, including MINUSCA, the European
Union training missions and French forces deployed under the conditions provided
by paragraph 65 of resolution 2387 (2017) and which support them, as well as against
humanitarian personnel;
(h) Being leaders of an entity that the Committee has designated pursuant to
paragraphs 36 or 37 of resolution 2134 (2014), paragraphs 11 or 12 of resolution 2196
8/11
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(2015), paragraphs 12 or 13 of resolution 2262 (2016) or this resolution, or having
provided support to, or acted for or on behalf of, or at the direction of, an individual
or an entity that the Committee has designated pursuant to paragraphs 36 or 37 of
resolution 2134 (2014), paragraphs 11 or 12 of resolution 2196 (2015), paragraphs 12
or 13 of resolution 2262 (2016), paragraphs 16 or 17 of resolution 2339 (2017) or this
resolution, or an entity owned or controlled by a designated individual or entity;
22. Condemns all acts of incitement to violence, in particular on an ethnic or
religious basis, that undermine the peace, stability or security of the CAR and decides
that individuals and entities who commit such acts and then engage in or provide
support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR could meet
the designation criteria specified in paragraph 20 above;
23. Welcomes measures taken by Member States of the International
Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) to implement the Regional Initiative
against Illegal Exploitation of Natural Resources as endorsed in the 2010 Lusaka
Declaration, including promoting the use by economic actors of Due Diligence
Frameworks such as the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, and encourages all
States, particularly those in the region, to continue to raise awareness of the due
diligence guidelines;
Sanctions Committee
24. Decides that the mandate of the Committee shall apply with respect to the
measures imposed in paragraphs 54 and 55 of resolution 2127 (2013) and paragraphs
30 and 32 of resolution 2134 (2014) extended by this resolution;
25. Emphasizes the importance of holding regular consultations with
concerned Member States, international and regional and subregional organizations,
as may be necessary, in particular neighbouring and regional States, in order to ensure
full implementation of the measures renewed by this resolution, and in that regard
encourages the Committee to consider, where and when appropriate, visits to selected
countries by the Chair and/or Committee members;
26. Requests the Committee to identify possible cases of non-compliance with
the measures pursuant to paragraphs 1, 2, 9 and 16 above and to determine the
appropriate course of action on each case, and requests the Chair, in regular reports
to the Council pursuant to paragraph 41 below, to provide progress reports on the
Committee’s work on this issue;
27. Recalls the KP’s decision that the CAR may resume trade in rough
diamonds from “compliant zones” established under conditions set forth by the KP,
notes that the KP intends to keep the Security Council, the Committee and its Panel
of Experts, and MINUSCA informed of its decisions and, requests the KP Chair of
the Working Group on Monitoring to periodically update the Committee on the work
of the KP CAR Monitoring Team, including any decisions on areas designated as
“compliant zones” and decisions related to the trade of the stockpiles of rough
diamonds held in the CAR;
28. Calls for enhanced vigilance from international trading centres and States
in the region to support the CAR authorities’ efforts to re-establish legitimate trade
and benefit from its natural resources; and commends the CAR for taking special
measures to enhance traceability of diamonds from compliant zones so that diamonds
are not used for the benefit of armed groups or to destabilize the CAR;
29. Acknowledges the KP’s progress on the issue of the diamond stockpiles,
and encourages the KP to facilitate the resolution of the issue, in cooperation with the
CAR authorities and in consultation with the Panel of Experts;
18-01390
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Panel of Experts
30. Expresses its full support for the Panel of Experts on the Central African
Republic established pursuant to paragraph 59 of resolution 2127 (2013);
31. Decides to extend the mandate of the Panel of Experts until 28 February
2019, expresses its intent to review the mandate and take appropriate action regarding
further extension no later than 31 January 2019 and requests the Secretary-General to
take the necessary administrative measures as expeditiously as possible to support its
action;
32. Decides that the mandate of the Panel of Experts shall include the
following tasks, to:
(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this
resolution;
(b) Gather, examine and analyse information from States, relevant United
Nations bodies, regional organizations and other interested parties regarding the
implementation of the measures decided in this resolution, in particular incidents of
non-compliance, including to facilitate, upon request by Member States, assistance
on capacity-building;
(c) Provide to the Security Council, after discussion with the Committee, a
midterm report no later than 30 July 2018, and a final report by 31 December 2018,
on the implementation of the measures imposed by paragraphs 54 and 55 of resolution
2127 (2013) and paragraphs 30 and 32 of resolution 2134 (2014) renewed by
paragraphs 1, 2, 9 and 16 of this resolution;
(d) Submit progress updates to the Committee, especially in situations of
urgency, or as the Panel deems necessary;
(e) Assist the Committee in refining and updating information on the list of
individuals and entities designated by the Committee pursuant to the criteria renewed
by paragraphs 20 and 21 above including through the provision of biometric
information and additional information for the publicly available narrative summary
of reasons for listing;
(f) Assist the Committee by providing information regarding individuals and
entities that may meet the designation criteria in paragraphs 20 and 21 above,
including by reporting such information to the Committee, as it becomes available,
and to include in its formal written reports, the names of potential designees,
appropriate identifying information, and relevant information regarding why the
individual or entity may meet the designation criteria in paragraphs 20 and 21 above;
(g) Collect, in cooperation with MINUSCA, and report to the Committee acts
of incitement to violence, in particular on an ethnic or religious basis, that undermine
the peace, stability or security of the CAR and identify those perpetrators;
(h) Cooperate with the KP CAR Monitoring Team to support the resumption
of exports of rough diamonds from the CAR and report to the Committee if the
resumption of trade is destabilizing the CAR or benefiting armed groups;
33. Calls upon the Panel of Experts to cooperate actively with other Panels or
Groups of Experts established by the Security Council, as relevant to the
implementation of their mandate;
34. Expresses particular concern about reports of illicit trafficking networks
which continue to fund and supply armed groups in the CAR, and encourages the
Panel, in the course of carrying out its mandate, to devote special attention to the
analysis of such networks;
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35. Requests the Panel of experts to include the necessary gender expertise, in
line with paragraph 6 of resolution 2242 (2015), and encourages the Panel to integrate
gender as a cross-cutting issue across its investigations and reporting;
36. Urges the CAR, its neighbouring States and other Member States of the
ICGLR to cooperate at the regional level to investigate and combat criminal networks
and armed groups involved in the illegal exploitation and smuggling of natural
resources including gold, diamonds and wildlife poaching and trafficking;
37. Urges all parties, and all Member States, as well as international, regional
and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts and the
safety of its members;
38. Further urges all Member States and all relevant United Nations bodies to
ensure unhindered access, in particular to persons, documents and sites in order for
the Panel of Experts to execute its mandate;
39. Requests the Special Representative of the Secretary-General for Children
and Armed Conflict and the Special Representative for Sexual Violence in Conflict
to continue sharing relevant information with the Committee in accordance with
paragraph 7 of resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011);
Reporting and review
40. Calls upon all States, particularly those in the region and those in which
designated individuals and entities designated are based, to actively implement the
measures contained in this resolution and to regularly report to the Committee on the
actions they have taken to implement the measures imposed by paragraphs 54 and 55
of resolution 2127 (2013) and paragraphs 30 and 32 of resolution 2134 (2014)
renewed by paragraphs 1, 2, 9 and 16 of this resolution;
41. Requests the Committee to report orally, through its Chair, at least once
per year to the Council, on the state of the overall work of the Committee, including
alongside the Special Representative of the Secretary-General for the CAR on the
situation in the CAR as appropriate, and encourages the Chair to hold regular
briefings for all interested Member States;
42. Affirms that it shall keep the situation in the CAR under continuous review
and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained
in this resolution, including the strengthening through additional measures,
modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in
light of the progress achieved in the stabilization of the country and compliance with
this resolution;
43. Requests in this regard the Secretariat to provide to the Security Council,
within the next 6 months, benchmarks to assess the arms embargo measures according
to the progress of the SSR, including FACA and internal security forces and their
needs on the basis of option 3 of the letter of the Secretary General addressed to the
President of the Security Council on 10 July 2017;
44.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.007
Τηλ.: 22 651264
Τηλεομοιότυπο: 22 661881
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy
Συνημμένα: 2 σελίδες
5 Φεβρουαρίου 2018
→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I)
Θέμα: Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λιβύης / Πλοίο “LYNN S”
1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας που λήγει με επιστολή μας,
με Αρ. Φακ.: 24.11.002.003, ημερ. 30/1/2018, πληροφορείστε ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2018, δημοσιεύτηκαν
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, οι εξής νομικές πράξεις, που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή
περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Λιβύη, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται:
(α) Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/167 του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2018, για την εφαρμογή
της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.
Τέθηκε σε άμεση ισχύ, και δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0167&from=EN
(β) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/166 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη
Λιβύη.
Τέθηκε σε άμεση ισχύ, και δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0166&from=EN
2. Διά των εν λόγω νομικών πράξεων, ενσωματώνεται και στην έννομη τάξη της ΕΕ, ανάλογη απόφαση της
Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ημερ. 26/1/2018, διά της οποίας, η καταχώρηση
του πλοίου “LYNN S” (σημαίας: Άγιου Βικέντιου και Γρεναδίνες, IMO: 8706349) στον σχετικό κατάλογο
κυρώσεων, ανανεώθηκε μέχρι τις 28 Απριλίου 2018.
3. Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις αφορούν, μεταξύ των οποίων, στην απαγόρευση φόρτωσης, μεταφοράς ή
εκφόρτωσης αργού πετρελαίου από τη Λιβύη και πρόσβασης σε λιμένες.
4. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους
τομείς αρμοδιότητάς σας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Δήμητρα Χριστοδούλου
Για Γενικό Διευθυντή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών
- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ)
- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών
(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος
Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας, Δ/ντή Τμήματος Πληροφορικής)
- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών
(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)
- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας
- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(Δ/ντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανικών
Υπηρεσιών, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)
- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας,
Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών)
- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- ΓΔ Υπουργείου Υγείας
- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
- Διοικητή ΚΥΠ
- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου
- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434)
- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314)
- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com)
Κοινοποίηση (για ενημέρωση):
- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)
- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
- Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (Αρ. Φαξ.: 25 358642)
- Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (Αρ. Φαξ.: 25 818160)
- Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (Αρ. Φαξ.: 25 360675)
- MAEE, ΜΑΝΥ, ΥΑ Λονδίνο
- Διευθυντή Δ’
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2018
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στη Λιβύη
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2015/1333/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 (2), και ιδίως το άρθρο 20
στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 περιλαμβάνει σκάφη που έχουν κατονομαστεί από την Επιτροπή
Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την παράγραφο 11 της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 2146 (2014). Τα εν λόγω σκάφη υπόκεινται σε ορισμένες απαγορεύσεις δυνάμει του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/44, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση φόρτωσης, μεταφοράς ή εκφόρτωσης αργού πετρελαίου
από τη Λιβύη και πρόσβασης σε λιμένες στο έδαφος της Ένωσης.

(2)

Στις 26 Ιανουαρίου 2018, η Eπιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ανανέωσε και τροποποίησε την
καταχώριση του σκάφους LYNN S, που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, το παράρτημα V του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των
μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

(1) ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34.
(2) ΕΕ L 12 της 19.1.2016, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:
Η καταχώριση:
«2. Ονομασία: Lynn S
Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 10 στοιχεία α) και β) της απόφασης 2146 (2014), όπως
παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της απόφασης 2362 (2017) (απαγόρευση φόρτωσης, μεταφοράς
ή εκφόρτωσης· απαγόρευση εισόδου σε λιμένες). Σύμφωνα με την παράγραφο 11 της απόφασης 2146, η παρούσα
καταχώριση ανανεώθηκε από την επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ισχύει έως τις 29 Ιανουαρίου 2018, εκτός εάν
καταγγελθεί νωρίτερα από την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 2146. Κράτος σημαίας: Άγιος
Βικέντιος και Γρεναδίνες,
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Καταχωρίστηκε στις 2 Αυγούστου 2017. Αριθμός ΔΝΟ: 8706349. Την 6η Οκτωβρίου 2017, το σκάφος βρισκόταν
στα χωρικά ύδατα του Λιβάνου, όταν απέπλευσε προς δυσμάς.»
αντικαθίσταται από τα εξής:
«2. Ονομασία: Lynn S
Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 10 στοιχεία α) και β) της απόφασης 2146 (2014), όπως
παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της απόφασης 2362 (2017) (απαγόρευση φόρτωσης, μεταφοράς
ή εκφόρτωσης· απαγόρευση εισόδου σε λιμένες). Σύμφωνα με την παράγραφο 11 της απόφασης 2146, η παρούσα
καταχώριση ανανεώθηκε από την επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2018 (η προηγούμενη παράταση ισχύει έως τις
29 Ιανουαρίου 2018) και ισχύει έως τις 28 Απριλίου 2018, εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα από την επιτροπή
σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 2146. Κράτος σημαίας: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Καταχωρίστηκε στις 2 Αυγούστου 2017. Αριθμός ΔΝΟ: 8706349. Την 6η Οκτωβρίου 2017 το σκάφος βρισκόταν
στα χωρικά ύδατα του Λιβάνου, όταν απέπλευσε προς δυσμάς.».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/167 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Φεβρουαρίου 2018
για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στη Λιβύη
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2015 σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (1) και ιδίως το άρθρο 12
παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 31 Ιουλίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333.

(2)

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει
της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, ανανέωσε και τροποποίησε την καταχώριση ενός
πλοίου που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα V της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα V της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
E. ZAHARIEVA

(1) ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34.
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Στο μέρος Β (Οντότητες) του παραρτήματος V της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 η καταχώριση 2 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«2. Όνομα: Lynn S
Γνωστό και ως: μη διαθέσιμο, F.k.a.: μη διαθέσιμο, Διεύθυνση: μη διαθέσιμη, Καταχωρήθηκε στις: 2 Αυγούστου
2017 (τροποποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και στις 26 Ιανουαρίου 2018)
Πρόσθετα στοιχεία
IMO: 8706349. Καταχωρήθηκε σύμφωνα τις παραγράφους 10 α) και 10 β) της απόφασης 2146 (2014), όπως
επεκτάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της απόφασης 2362 (2017) (απαγόρευση φόρτωσης, μεταφοράς ή
εκφόρτωσης; απαγόρευση κατάπλου). Κατά την παράγραφο 11 της απόφασης 2146, η καταχώρηση αυτή ανανεώθηκε
από την επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2018 (η προγούμενη ανανέωση ίσχυε μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2018) και ισχύει
μέχρι τις 28 Απριλίου 2018, εκτός αν τερματισθεί νωρίτερα από την επιτροπή κατά την παράγραφο 12 της
απόφασης 2146. Κράτος σημαίας: Saint Vincent και οι Grenadines. Στις 6 Οκτωβρίου 2017, το σκάφος βρισκόταν
στα χωρικά ύδατα του Λιβάνου, οπότε και απέπλευσε προς Δυσμάς.».

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.001
Τηλ.: 22 651264
Τηλεομοιότυπο: 22 661881
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy
Συνημμένα: 6 σελίδες
5 Φεβρουαρίου 2018
→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I)
Θέμα: Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν / Εκτελεστική Απόφαση
(ΚΕΠΠΑ) 2018/168 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/164 (2/2/2018)
1. Πληροφορείστε ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, και τέθηκαν
σε άμεση ισχύ, οι εξής νομικές πράξεις της ΕΕ:
(α) Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/168 του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2018 για την εφαρμογή
της Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/740 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν.
(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/164 του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2018 για την εφαρμογή του
άρθρου 22 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/735 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης
στο Νότιο Σουδάν.
2. Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά και στους κάτωθι συνδέσμους:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0168&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0164&from=EN
3. Διά των εν λόγω νομικών πράξεων, έχουν προστεθεί τρία πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων
που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ήτοι, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών
στοιχείων.
4. Υπενθυμίζεται ότι το πέραν των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, το
εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά στην επιβολή εμπάργκο όπλων και συναφούς υλικού κατά του Νοτίου
Σουδάν.
5. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους
τομείς αρμοδιότητάς σας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Δήμητρα Χριστοδούλου
Για Γενικό Διευθυντή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών
- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ)
- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών
(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος
Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας, Δ/ντή Τμήματος Πληροφορικής)
- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών
(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)
- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας
- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(Δ/ντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορία, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανικών
Υπηρεσιών, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)
- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας,
Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών)
- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- ΓΔ Υπουργείου Υγείας
- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
- Διοικητή ΚΥΠ
- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου
- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434)
- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314)
- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com)
Κοινοποίηση (για ενημέρωση):
- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)
- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
- ΜΑΝΥ
- ΠΔ, Δ/ντή ΣΤ, Προϊστάμενο Γ5
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/168 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Φεβρουαρίου 2018
για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/740 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στο Νότιο Σουδάν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/740 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω
της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν και την κατάργηση της απόφασης 2014/449/ΚΕΠΠΑ (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 7 Μαΐου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/740.

(2)

Δεδομένης της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας στο Νότιο
Σουδάν, και λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης δέσμευσης ορισμένων παραγόντων στην ειρηνευτική διαδικασία, όπως
καταδεικνύεται από επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών που υπεγράφη στις
21 Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να προστεθούν τρία πρόσωπα στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που
υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/740.

(3)

Το παράρτημα IΙ της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/740 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IΙ της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/740 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
E. ZAHARIEVA

(1) ΕΕ L 117 της 8.5.2015, σ. 52.
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Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/740:
Ονοματεπώνυμο

«1.

Paul Malong

Στοιχεία ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
2 Ιαν. 1962· 12 Απρ.
1960· 4 Δεκ. 1960·
30 Ιαν. 1960.
Τόπος γέννησης:
Malualkon, Σουδάν·
Malualkon, Νότιο
Σουδάν· Warawar,
Σουδάν· Warawar, Νότιο
Σουδάν

2.

Michael Makuei
Leuth

Ημερομηνία
γέννησης: 1947
Τόπος γέννησης: Bor,
Νότιο Σουδάν· Bor,
Σουδάν

3.

Malek Reuben
Riak

Αξίωμα: Αντιστράτηγος
Ημερομηνία γέννησης:
1 Ιαν. 1960
Τόπος γέννησης: Yei,
Νότιο Σουδάν

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ο Paul Malong ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού
Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SPLA) έως τον Μάιο του
2017. Παρά το γεγονός ότι έχει καθαιρεθεί, εξακολουθεί να έχει
μεγάλη επιρροή, δεδομένου ότι έχει διάφορες παραστρατιωτικές
ομάδες υπό τις διαταγές του, πιστούς οπαδούς στο πλαίσιο του
SPLA και μεγάλο δίκτυο πατρονίας. Η επιρροή του Malong κατα
δεικνύεται επίσης από τα εξής: τον Οκτώβριο του 2017, ανώτατοι
αξιωματούχοι (μεταξύ άλλων ο αντισυνταγματάρχης Chan
Garang) αποπειράθηκαν να τον απελευθερώσουν διά της βίας από
τον κατ' οίκον περιορισμό που του είχε επιβληθεί· τον Ιανουάριο
του 2018 ο πρόεδρος Kiir τον κατηγόρησε ότι προετοιμάζει
πόλεμο. Ο Malong επίσης ηγήθηκε ομάδων που διέπραξαν σοβα
ρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομέ
νων της στοχοποίησης και της θανάτωσης αμάχων και της εκτετα
μένης καταστροφής χωριών.

3.2.2018

Ο Michael Makuei Leuth κατέχει τη θέση υπουργού Ενημέρωσης
και ΜΜΕ από το 2013 και ήταν ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής
αντιπροσωπίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Διακυβερνητικής
Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD). Ο Makuei έχει παρεμποδίσει την
πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν, ιδίως παρακωλύοντας την
εφαρμογή της συμφωνίας για την επίλυση της σύγκρουσης στο
Νότιο Σουδάν (ARCSS) του Αυγούστου 2015, μέσω εμπρηστικών
δημόσιων δηλώσεων, καθώς και το έργο της κοινής ελεγκτικής
επιτροπής αξιολόγησης της ARCSS και την ίδρυση των μεταβατι
κών θεσμικών οργάνων δικαιοσύνης της ARCSS. Έχει επίσης παρε
μποδίσει τις επιχειρήσεις της περιφερειακής δύναμης προστασίας
του ΟΗΕ (RPF). Ο Makuei ευθύνεται επίσης για σοβαρές παραβιά
σεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για περιορισμούς
στην ελευθερία έκφρασης.

3.2.2018

Ο Malek Reuben Riak έχει υπηρετήσει ως αναπληρωτής αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Άμυνας και γενικός επιθεωρητής του
κυβερνητικού στρατού από τον Μάιο του 2017. Προηγουμένως,
διετέλεσε αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εκπαίδευ
σης του SPLA (Μάρτιος 2016 – Μάιος 2017) και αναπληρωτής
αρχηγός του SPLA (Ιανουάριος 2013 – Μάρτιος 2016). Ως ανα
πληρωτής αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας διαδραμάτισε καθορι
στικό ρόλο στην προμήθεια όπλων για τον στρατό.

3.2.2018»

Ο Malek Reuben Riak ταυτοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνω
μόνων του ΟΗΕ ως ανώτατος αξιωματούχος υπεύθυνος για τον
σχεδιασμό και την επίβλεψη της εκτέλεσης της κυβερνητικής επίθε
σης στην πολιτεία Unity τον Απρίλιο του 2015. Διαπράχθηκαν
σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων
συστηματική καταστροφή χωριών και υποδομών, εκτόπιση του
τοπικού πληθυσμού, δολοφονίες και βασανιστήρια αμάχων αδια
κρίτως, σεξουαλική βία μεγάλης έκτασης, μεταξύ άλλων σε βάρος
ηλικιωμένων και παιδιών, και απαγωγή και στρατολόγηση παιδιών
ως στρατιωτών. Η επίθεση αυτή, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων
ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης,
έχει παρεμποδίσει, με βίαιες ενέργειες, την πολιτική διαδικασία.

3.2.2018
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/164 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Φεβρουαρίου 2018
για την εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/735 σχετικά με
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/735 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στο Νότιο Σουδάν και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 748/2014 (1) και ιδίως το άρθρο 22
παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 7 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/735.

(2)

Δεδομένης της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας στο Νότιο
Σουδάν, και λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης δέσμευσης ορισμένων παραγόντων στην ειρηνευτική διαδικασία, όπως
καταδεικνύεται από επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών που υπεγράφη στις
21 Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να προστεθούν τρία πρόσωπα στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που
υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2015/735.

(3)

Το παράρτημα IΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/735 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/735 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
E. ZAHARIEVA

(1) ΕΕ L 117 της 8.5.2015, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/735:
Ονοματεπώνυμο

«1.

Paul Malong

Στοιχεία ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
2 Ιαν. 1962, 12 Απρ.
1960, 4 Δεκ. 1960,
30 Ιαν. 1960.
Τόπος γέννησης:
Malualkon, Σουδάν·
Malualkon, Νότιο
Σουδάν· Warawar,
Σουδάν· Warawar, Νότιο
Σουδάν

2.

Michael Makuei
Leuth

Ημερομηνία
γέννησης: 1947
Τόπος γέννησης: Bor,
Νότιο Σουδάν· Bor,
Σουδάν

3.

Malek Reuben
Riak

Αξίωμα: Αντιστράτηγος
Ημερομηνία γέννησης:
1 Ιαν. 1960
Τόπος γέννησης: Yei,
Νότιο Σουδάν

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ο Paul Malong ήταν Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού
Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SPLA) έως τον Μάιο του
2017. Παρά το γεγονός ότι έχει καθαιρεθεί, εξακολουθεί να έχει
μεγάλη επιρροή, δεδομένου ότι έχει διάφορες παραστρατιωτικές
ομάδες υπό τις διαταγές του, πιστούς οπαδούς στο πλαίσιο του
SPLA και μεγάλο δίκτυο πατρωνίας. Η επιρροή του Malong κατα
δεικνύεται επίσης από τα εξής: τον Οκτώβριο του 2017, ανώτατοι
αξιωματούχοι (μεταξύ άλλων ο Αντισυνταγματάρχης Chan
Garang) αποπειράθηκαν να τον απελευθερώσουν δια της βίας από
τον κατ' οίκον περιορισμό που του είχε επιβληθεί· τον Ιανουάριο
του 2018 ο Πρόεδρος Kiir τον κατηγόρησε ότι προετοιμάζει
πόλεμο. Ο Malong επίσης ηγήθηκε ομάδων που διέπραξαν σοβα
ρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομέ
νων της στοχοποίησης και της θανάτωσης αμάχων και της εκτετα
μένης καταστροφής χωριών

3.2.2018

Ο Michael Makuei Leuth κατέχει τη θέση Υπουργού Ενημέρωσης
και ΜΜΕ από το 2013 και ήταν ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής
αντιπροσωπίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Διακυβερνητικής
Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD). Ο Makuei έχει παρεμποδίσει την
πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν, ιδίως παρακωλύοντας την
εφαρμογή της συμφωνίας για την επίλυση της σύγκρουσης στο
Νότιο Σουδάν (ARCSS) του Αυγούστου 2015, μέσω εμπρηστικών
δημοσίων δηλώσεων, καθώς και το έργο της κοινής ελεγκτικής
επιτροπής αξιολόγησης της ARCSS και την ίδρυση των μεταβατι
κών θεσμικών οργάνων δικαιοσύνης της ARCSS. Έχει επίσης παρε
μποδίσει τις επιχειρήσεις της περιφερειακής δύναμης προστασίας
του ΟΗΕ (RPF). Ο Makuei ευθύνεται επίσης για σοβαρές παραβιά
σεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων περιορισμούς
στην ελευθερία έκφρασης.

3.2.2018

Ο Malek Reuben Riak έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Άμυνας και Γενικός Επιθεωρητής του
κυβερνητικού στρατού από τον Μάιο του 2017. Προηγουμένως,
διετέλεσε Αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εκπαίδευ
σης του SPLA (Μάρτιος 2016 - Μάιος 2017) και Αναπληρωτής
Αρχηγός του SPLA (Ιανουάριος 2013 - Μάρτιος 2016). Ως Ανα
πληρωτής Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας διαδραμάτισε καθορι
στικό ρόλο στην προμήθεια όπλων για τον στρατό.

3.2.2018»

Ο Malek Reuben Riak ταυτοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνω
μόνων του ΟΗΕ ως ανώτατος αξιωματούχος υπεύθυνος για τον
σχεδιασμό και την επίβλεψη της εκτέλεσης της κυβερνητικής επίθε
σης στην πολιτεία Unity τον Απρίλιο του 2015. Διαπράχθηκαν
σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων συ
στηματική καταστροφή χωριών και υποδομών, εκτόπιση του τοπι
κού πληθυσμού, δολοφονίες και βασανιστήρια αμάχων αδιακρίτως,
σεξουαλική βία μεγάλης έκτασης, μεταξύ άλλων σε βάρος ηλικιω
μένων και παιδιών, και απαγωγή και στρατολόγηση παιδιών ως
στρατιωτών. Η επίθεση αυτή, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων ειρη
νευτικών συνομιλιών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, έχει
παρεμποδίσει, με βίαιες ενέργειες, την πολιτική διαδικασία.

