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A TANÁCS (EU) 2018/648 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. április 26.)
az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szer
vezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke
(4) bekezdésének végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni
korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 11. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) sz. ENSZ BT-határozat 30. bekezdése alapján
létrehozott bizottsága 2018. április 10-én egy korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy vonatkozásában
aktualizálta az adatokat.

(3)

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 753/2011/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.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. április 26-án.
a Tanács részéről
az elnök
E. ZAHARIEVA
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MELLÉKLET

A következő személyre vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbi új bejegyzés lép:
„83. Mohammed Omar Ghulam Nabi
Titulusa: molla. A jegyzékbe vétel oka: az Igazak vezetője („Amír-ul-Mominen”), Afganisztán. Születési
ideje: a) 1966 körül; b) 1960.; c) 1953. Születési helye: a) Naw Deh falu, Deh Rawud körzet, Uruzgán
tartomány, Afganisztán, b) Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Az
ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2000. április 12.
Egyéb információk: Apja neve Ghulam Nabi, más néven Mullah Musafir. Bal szeme hiányzik. Ahmad Jan
Akhundzada Shukoor Akhundzada sógora. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni
határvidék. A hotak törzs tagja. Az 1822 (2008) sz. ENSZ BT-határozat szerinti felülvizsgálat 2010. júl. 27-én
zárult le. Értesülések szerint 2013 áprilisában elhunyt. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács
szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefogla
lásából származó további információ:
Mohammed Omar hivatalos címe „az Afganisztáni Iszlám Emirátus Igazainak Vezetője”, és a tálib hierarchia
szerint ő a tálib mozgalom legfőbb vezetője. Az egyesült államokbeli 2001. szeptember 11-i támadásokat
megelőző években menedéket adott Oszáma bin Ládennek (elhunyt) és az általa vezetett al-Kaida hálózatnak.
2001 óta ő vezeti a tálibokat az afganisztáni kormány és szövetségesei ellen.
Mohammed Omar engedelmességet követel a régió más prominens katonai vezetőitől, például Jalaluddin
Haqqanitól.”

