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A TANÁCS (KKBP) 2018/417 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. március 16.)
a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/231/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 7. cikkére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2010. április 26-án elfogadta a 2010/231/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: ENSZ BT) a 751 (1992) és az 1907 (2009) sz.
ENSZ BT-határozatok alapján létrehozott bizottsága 2018. március 8-án két személyt felvett a korlátozó
intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

A 2010/231/KKBP határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2010/231/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 16-án.
a Tanács részéről
az elnök
E. ZAHARIEVA

(1) HL L 105., 2010.4.27., 17. o.
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MELLÉKLET

Az alább felsorolt személyeket fel kell venni a 2010/231/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékbe:
I.

Személyek

16. Ahmad Iman Ali (más néven: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu
Zinira)
Születési idő: A) 1973 körül; b) 1974 körül.
Születési hely: Kenya
Állampolgárság: kenyai
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2018. március 8.
Egyéb információ: Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.
int/en/notice/search/un
Ahmad Iman Ali-t az ENSZ 2018. március 8-án vette jegyzékbe az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat alapján.
Ahmad Iman Ali az al-Shabaab kenyai parancsnoka, aki 2012 óta a csoport kenyai vezetője. A csoport kenyai
műveleteinek irányítójaként rendszeresen vesz célba kenyai AMISOM-csapatokat Szomáliában, 2016 januárjában
például támadást hajtott végre a kenyai AMISOM-csapatok ellen a szomáliai El Adde-ban. Emellett felelőssé tehető
az al-Shabaab kenyai kormányt és civil lakosságot célzó propagandájának készítéséért: egy 2017 júliusában készült
felvételen például megfenyegeti a kenyai biztonsági erők soraiban szolgálatot teljesítő muszlimokat. E tevékenységei
mellett Ali időnként az al-Shabaab számára toborzott szegénységben élő fiatalokat, elsősorban Nairobi nyomorne
gyedeiben, valamint mecsetekben adományokat gyűjtött az al-Shabaab részére. Célja, hogy támadásokkal való
fenyegetéssel, merényletek tervezésével és végrehajtásával destabilizálja Kenyát, és arra buzdítsa a muszlim fiatalokat,
hogy vegyenek részt a kenyai biztonsági erők elleni harcban.
17. Abdifatah Abubakar Abdi (más néven: Musa Muhajir)
Születési idő: 1982. április 15.
Születési hely: Szomália
Állampolgárság: szomáliai
Cím: a) Szomália; b) Mombasa, Kenya
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. március 8.
Egyéb információ: Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.
int/en/notice/search/un
Abdifatah Abubakar Abdi-t az ENSZ 2018. március 8-án vette jegyzékbe az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat
alapján. Abdifatah Abubakar Abdi-t 2015-ben a kenyai kormány azon körözött terroristák jegyzékébe vette, akikről
ismert vagy feltételezhető, hogy az al-Shabaab tagjai. A kenyai rendőrség információi szerint Abdi olyan tagokat
toboroz az ENSZ-BT Szomáliáról szóló határozata és Eritreáról szóló határozata értelmében létrehozott szankciós
jegyzékben szereplő szervezet, az al-Shabaab számára, akik Szomáliában támogatják a szervezet tevékenységét,
továbbá részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek fenyegetést jelentenek Szomália békéjére, biztonságára és
stabilitására. A toborzott tagok közül a kenyai rendőrség őrizetbe vett három nőt, amikor azok megkíséreltek
bejutni Szomáliába. Abdi körözés alatt áll a 2014 júniusában a kenyai Mpeketoni-ban elkövetett, több emberéletet
követelő támadás kapcsán, és feltételezik róla, hogy további támadásokat tervez. Bár Abdi elsősorban Szomálián
kívüli műveletekben érintett, az ismeretek szerint Szomáliában tartózkodik, és olyan egyéneket toboroz az alShabaab számára, akik át akarják lépni a Kenya és Szomália közötti határt.

