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(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS (EU) 2018/164 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. február 2.)
a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet
22. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 748/2014/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2015. május 7-i (EU) 2015/735 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2015. május 7-én elfogadta az (EU) 2015/735 rendeletet.

(2)

Tekintettel az egyre romló dél-szudáni humanitárius és biztonsági helyzetre, valamint arra, hogy a szereplők egy
részéből hiányzik az elkötelezettség a békefolyamat mellett, amit az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló,
2017. december 21-én aláírt megállapodás folyamatos megsértése is alátámaszt, további három személyt fel kell
venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek az (EU) 2015/735 rendelet
II. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

Az (EU) 2015/735 rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2015/735 rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. február 2-án.
a Tanács részéről
az elnök
E. ZAHARIEVA
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MELLÉKLET

A következő személyeket fel kell venni az (EU) 2015/735 rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékbe:
Név

„1.

Paul Malong

Azonosító adatok

Születési ideje: 1962.
január 2.; 1960.
április 12.; 1960.
december 4.; 1960.
január 30.
Születési helye:
Malualkon, Szudán;
Malualkon, Dél-Szudán;
Warawar, Szudán;
Warawar, Dél-Szudán.

2.

3.

Michael Makuei
Leuth

Malek Reuben
Riak

Születési ideje: 1947.
Születési helye: Bor,
Dél-Szudán; Bor,
Szudán.

Rangja: altábornagy.
Születési ideje: 1960.
január 1.
Születési helye: Yei, DélSzudán.

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Paul Malong 2017 májusáig a Szudáni Népi Felszabadító Had
sereg (SPLA) vezérkari főnöke volt. Jóllehet elmozdították eb
ből a pozíciójából, továbbra is igen befolyásos szereplő, ugya
nis több milícia felett is ellenőrzést gyakorol, a Szudáni Népi
Felszabadító Hadseregen belül lojális hívei vannak, valamint ki
terjedt patronázshálózattal rendelkezik. Befolyását demonstrálja
az is, hogy 2017 októberében magas rangú tisztek (köztük
Chan Garang alezredes) megkísérelték erőszakkal kiszabadítani
őt házi őrizetéből; 2018 januárjában pedig Kiir elnök háborúra
mozgósítással vádolta. Malong emellett olyan fegyveres csapa
tok felett gyakorolt ellenőrzést, amelyek súlyos emberi jogi jog
sértések elkövetésének folyamán civileket vettek célba és öltek
meg, valamint falvakban okoztak nagymértékű pusztítást.
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Michael Makuei Leuth 2013 óta tájékoztatási és médiaszolgál
tatási miniszter, továbbá a Kormányközi Fejlesztési Hatóság
(IGAD) által folytatott béketárgyalásokhoz delegált kormány
küldöttség szóvivője. Makuei akadályozza a dél-szudáni politi
kai folyamatokat, mindenekelőtt azzal, hogy lázító hangvételű
nyilvános nyilatkozataival akadályozza a 2015. augusztusi délszudáni konfliktusrendezési megállapodás (ARCSS) végrehajtá
sát, valamint azzal, hogy akadályozza az ARCSS közös ellenőr
ző és értékelő bizottságának a munkáját, továbbá az ARCSS át
meneti igazságszolgáltatási intézményinek a felállítását.
Emellett az ENSZ regionális védelmi erejének (RPF) műveleteit
is akadályozta. Makuei-t súlyos emberi jogi jogsértésekért is fel
elősség terheli, a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozá
sát is ideértve.

2018.2.3.

Malek Reuben Riak 2017. május óta a védelmi erők helyettes
vezérkari főnökeként és a kormányhadsereg főfelügyelőjeként
szolgál. Azelőtt (2016. március és 2017. május között) az
SPLA kiképzésekért felelős helyettes vezérkari főnökeként, il
letve (2013. január és 2016. március között) az SPLA helyettes
vezérkari főnökeként szolgált. A védelmi erők helyettes vezér
kari főnökeként kulcsszerepet töltött be a hadsereg részére tör
ténő fegyverbeszerzésekben.
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Az ENSZ szakértői csoportja Malek Reuben Riakot olyan ma
gas rangú tisztviselőként azonosította, akit felelősség terhel
a Unity államon belüli, 2015. áprilisi kormányzati offenzíva
megtervezéséért és végrehajtásának felügyeletéért. Az offenzíva
során súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el. Ezek között
említhető a falvak és infrastruktúrák szisztematikus lerombo
lása, a helyi lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítése, polgári
személyek válogatás nélküli meggyilkolása és kínzása, a szexuá
lis erőszak széles körben elterjedt gyakorlata, az idősek és
a gyermekek elleni erőszakot is beleértve, valamint a gyermekek
elrablása és gyermekkatonaként való toborzása. Ez az offenzíva
erőszakos cselekmények útján akadályozta a kormány és az el
lenzék közötti béketárgyalások formájában zajló politikai folya
matokat.

