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A TANÁCS (EU) 2016/1737 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. szeptember 29.)
a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1352/2014/EU rendelet
15. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. december 18-i 1352/2014/EU
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2014. december 18-án elfogadta az 1352/2014/EU rendeletet.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 2140 (2014) ENSZ BT-határozat 19. pontja alapján létrehozott bizottsága
2016. augusztus 26-án két személy esetében naprakésszé tette a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó
személyekre vonatkozó információkat.

(3)

Az 1352/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1352/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 29-én.
a Tanács részéről
az elnök
P. ŽIGA
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MELLÉKLET

Az 1352/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő személyek és szervezetek jegyzékének „Személyek” elnevezésű A.
szakasza alatt található 2. és 4. bejegyzése helyébe az alábbi szöveg lép:
„2. Abd Al-Khaliq Al-Houthi (más néven: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi;
c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).
Eredeti írásmód:
Tisztsége: az al-Huthi mozgalom katonai parancsnoka. Születési idő: 1984. Állampolgárság: jemeni. Egyéb
adatok: Neme: férfi. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014.11.7. (módosítva 2014.11.20-án és
2016.8.26-án).
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétel indokolásával kapcsolatban nyújtott szöveges összefog
lalóból származó további információ:
Abd al-Khaliq al-Houthi 2014. november 7-én került jegyzékbe vételre a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat
11. és 15. pontja értelmében, a határozat 17. és 18. pontjában meghatározott jegyzékbevételi követelmé
nyeknek való megfelelés következtében.
Abd al-Khaliq al-Houthi részt vett egyes, Jemen békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenysé
gekben, egyebek közt a jemeni kormány és az ellenzéki erők között 2011. november 23-án megkötött, a békés
jemeni hatalomátadásról szóló megállapodás végrehajtását akadályozó tevékenységekben, valamint olyan
tevékenységekben is, melyek akadályozzák a jemeni politikai folyamatot.
2013. október végén Abd al-Khaliq al-Houthi jemeni katonai egyenruhát viselő harcosok csoportját vezette
a jemeni Dimajon belüli célpontok megtámadására. A kialakuló harcokban sokan életüket vesztették.
Értesülések szerint 2014. szeptember végén ismeretlen számú azonosítatlan harcos állt készen arra, hogy Abd
al-Khaliq al-Houthi parancsára támadást hajtson végre a jemeni Szanaa diplomáciai létesítményei ellen. 2014.
augusztus 30-án Abd al-Khaliq al-Houthi koordinációjával szállítottak fegyvereket Amránból egy szanaai
tiltakozó táborba.”.
„4. Abdulmalik al-Houthi (más néven: Abdulmalik al-Huthi)
Egyéb adatok: a jemeni huthi mozgalom vezetője. Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető
cselekményekben vett részt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015.4.14. (módosítva 2016.8.26.-án).
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétel indokolásával kapcsolatban nyújtott szöveges összefog
lalóból származó további információ:
Abdulmalik al-Houthi 2015. április 14-én került jegyzékbe vételre a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és
15. pontja, valamint a 2216 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 14. pontja értelmében.
Abdul Malik al-Houthi egy olyan csoport vezetője, amely Jemen békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető
cselekményeket hajtott végre.
A huthi erők 2014 szeptemberében elfoglalták Szanaát, majd 2015 januárjában megkísérelték egyoldalúan
elmozdítani Jemen legitim kormányát, a helyére pedig egy olyan illegitim kormányzó hatóságot akartak
helyezni, amelyben a huthik vannak többségben. Al-Houthi 2004-ben, bátyja, Hussein Badredden al-Houthi
halálát követően vette át a jemeni huthi mozgalom irányítását. A csoport vezetőjeként többször is azzal
fenyegette a jemeni hatóságokat, hogy további zavargásokat fog szítani, amennyiben nem teljesítik követeléseit,
emellett fogva tartotta Hadi elnököt, a miniszterelnököt és a kabinet több fontos tagját. Hadi elnök később
Ádenbe szökött. A huthik ekkor újabb offenzívát indítottak Áden irányába, amelyben Saleh korábbi elnökhöz
és annak fiához, Ahmed Ali Salehhez hű katonai egységek is részt vettek.”.

