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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/29
z 9. januára 2019,
ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2017/1775 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na
situáciu v Mali
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,
so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1775 z 28. septembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na
situáciu v Mali (1), a najmä na jeho článok 3,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
(1)

Rada 28. septembra 2017 prijala rozhodnutie (SZBP) 2017/1775.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa odseku 9 rezolúcie Bezpeč
nostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2374 (2017) zaradil 20. decembra 2018 tri osoby na zoznam
osôb, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania podľa odsekov 1 až 3 rezolúcie č. 2374 (2017).

(3)

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2017/1775 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2017/1775 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. januára 2019
Za Radu
predseda
G. CIAMBA

(1) Ú. v. EÚ L 251, 29.9.2017, s. 23.
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PRÍLOHA

A. Zoznam osôb podľa článku 1 ods. 1
1. Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)
Dátum narodenia: 1. januára 1982
Štátna príslušnosť: Mali
Adresa: a) Mali; b) Amassine, Mali (predchádzajúce miesto)
Dátum označenia OSN: 20. decembra 2018
Ďalšie informácie: Pohlavie: muž. Pravdepodobne zatknutý v októbri 2016 v Nigeri. Webová stránka:
https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw
Ďalšie informácie
Ahmoudou Ag Asriw bol do zoznamu zaradený 20. decembra 2018 podľa odsekov 1 a 3 rezolúcie č. 2374 (2017)
vzhľadom na jeho zapojenie do bojov v rozpore s dohodou a za konanie v záujme alebo v mene alebo na základe
pokynov jednotlivcov a subjektov určených v odseku 8 písm. a) a b) rezolúcie č. 2374 (2017) alebo konanie inak
podporujúce alebo financujúce týchto jednotlivcov a subjekty, a to aj výnosmi z organizovanej trestnej činnosti vrátane
výroby omamných látok a ich prekurzorov s pôvodom alebo tranzitom cez Mali a nedovoleného obchodovania s nimi,
obchodovania s ľuďmi a pašovania migrantov, pašovania zbraní a nedovoleného obchodovania s nimi, ako aj
nedovoleného obchodovania s kultúrnymi statkami.
Ahmoudou Ag Asriw je vysokým veliteľom skupiny Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) a ako taký je
zapojený do vedenia konvojov s drogami v severnom Mali minimálne od októbra 2016, ako aj do porušovania prímeria
v regióne Kidal v júli 2017 a apríli 2018.
V apríli 2018 Asriw spoločne s členom platformy Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) viedol konvoj pašujúci štyri tony
kanabisovej živice z Tabankortu cez Ammasine v regióne Kidal do Nigeru. Na konvoj zaútočili členovia hnutia
Coordination des Mouvements de l'Azawad a neidentifikovaní útočníci z Nigeru. Počas vzniknutého konfliktu boli zabití
traja bojovníci.
Samotný Asriw, motivovaný konkurenciou, pokiaľ ide o konvoje s drogami, sa zapája do bojov v rozpore s dohodou
o mieri a zmierení pre Mali z roku 2015. Zároveň Asriwovo zapojenie do nedovoleného obchodovania s drogami
s veľkou pravdepodobnosťou slúži na financovanie jeho vojenských operácií vrátane porušovania prímeria.
2. Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)
Dátum narodenia: 1. januára 1983
Štátna príslušnosť: Mali
Adresa: Kidal, Mali
Dátum označenia OSN: 20. decembra 2018
Ďalšie informácie: Pohlavie: muž. Francúzske ozbrojené sily 1. októbra 2017 vnikli do jeho domu, pričom Ag Rhissu
a šesť rodinných príslušníkov zatkli.
Ďalšie informácie
Mahamadou Ag Rhissa bol do zoznamu zaradený 20. decembra 2018 podľa odsekov 1 a 3 rezolúcie č. 2374 (2017)
vzhľadom na jeho konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým oneskorením zabraňuje vykonávaniu dohody alebo ktoré toto
vykonávanie ohrozuje; za konanie v záujme alebo v mene alebo na základe pokynov jednotlivcov a subjektov určených
v odseku 8 písm. a) a b) rezolúcie č. 2374 (2017) alebo konanie inak podporujúce alebo financujúce týchto jednotlivcov
a subjekty, a to aj výnosmi z organizovanej trestnej činnosti vrátane výroby omamných látok a ich prekurzorov
s pôvodom alebo tranzitom cez Mali a nedovoleného obchodovania s nimi, obchodovania s ľuďmi a pašovania
migrantov, pašovania zbraní a nedovoleného obchodovania s nimi, ako aj nedovoleného obchodovania s kultúrnymi
statkami; a za plánovanie, riadenie alebo páchanie činov v Mali, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských
práv prípadne medzinárodné humanitárne právo, alebo ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv vrátane
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činov, ktoré zahŕňajú útoky na civilistov, a to aj na ženy a deti, páchaním násilných činov (vrátane zabíjania, mrzačenia,
mučenia alebo znásilňovania či iného sexuálneho násilia), únosmi, násilnými zmiznutiami, núteným vysídľovaním
obyvateľstva alebo útokmi na školy, nemocnice, miesta náboženského významu alebo miesta, kde hľadá útočisko civilné
obyvateľstvo.
Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, je vplyvným podnikateľom v regióne Kidal a členom rady Haut
conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). V roku 2016 zastupoval hnutie Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA)
na rokovaniach o vykonávaní dohody o mieri a zmierení z roku 2015, ktoré sa konali v Bamaku.
Ag Rhissa sa zapojil do pašovania benzínu medzi Alžírskom a regiónom Kidal a dosiahol kontrolu nad pašovaním
migrantov cez pohraničné mesto Talhandak. Migranti podali svedectvo o protiprávnych praktikách Ag Rhissu vrátane
nútenej práce, telesných trestov a väznenia. Ag Rhissa umožnil a sprostredkoval sexuálne vykorisťovanie najmenej dvoch
žien, ktoré prepustil až po zaplatení sumy 150 000 – 175 000 CFA (300 – 350 USD).
Ozbrojené sily v rámci operácie Barkhane 1. októbra 2017 obsadili dva z jeho domov v oblasti Kidal na základe
podozrenia, že udržiava vzťahy s teroristickými sieťami. Ag Rhissa bol na krátky čas zatknutý. 4. novembra 2017 sa
údajne zúčastnil na stretnutí teroristickej ozbrojenej skupiny v pohraničnej oblasti medzi Mali a Alžírskom.
Ag Rhissovo zapojenie do terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a porušovania ľudských práv vzhľadom na to, že je
oficiálnym zástupcom CMA v rámci mierového procesu, ohrozuje vykonávanie dohody a poškodzuje dôveryhodnosť
HCUA ako partnera v rokovaniach.
3. Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)
Hodnosť/titul: šajch
Dátum narodenia: 16. apríla 1972
Miesto narodenia: Mali
Štátna príslušnosť: Mali
Dátum označenia OSN: 20. decembra 2018
Ďalšie informácie: Pohlavie: muž. Opis osoby: farba očí: hnedá; farba vlasov: čierna. Telefónne číslo:
+223 60 36 01 01. Znalosť jazykov: arabský a francúzsky. Zvláštnosti: okuliare.
Ďalšie informácie
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune bol do zoznamu zaradený 20. decembra 2018 podľa odsekov 1 a 3 rezolúcie
č. 2374 (2017) vzhľadom na jeho konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým oneskorením zabraňuje vykonávaniu dohody
alebo ktoré toto vykonávanie ohrozuje; a vzhľadom na jeho zapojenie do plánovania, riadenia, finančnej podpory alebo
vedenia útokov proti: i) rôznym subjektom uvedeným v dohode vrátane miestnych, regionálnych a štátnych inštitúcií,
spoločných hliadok a bezpečnostných a obranných síl Mali; ii) príslušníkom mierových síl MINUSMA a ďalšiemu
personálu OSN a pridruženému personálu vrátane členov skupiny odborníkov; iii) medzinárodným bezpečnostným
silám vrátane FC-G5S, ako aj misiám Európskej únie a francúzskym ozbrojeným silám.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (ďalej len Mohamed Ousmane) je generálnym tajomníkom skupiny Coalition pour
le Peuple de l'Azawad (CPA), vytvorenej v roku 2014 odštiepením sa z hnutia Mouvement National de Libération de l'Azawad
(MNLA). Mohamed Ousmane sa chopil vedenia CPA v júni 2015 a od roku 2016 zriadil viacero vojenských základní
a kontrolných miest v regióne Timbuktu, konkrétne v mestách Soumpi a Echel.
Vojenský veliteľ Mohameda Ousmana a ďalšie ozbrojené zložky CPA boli v rokoch 2017 a 2018 zapojené do
smrteľných útokov proti malijským bezpečnostným a ozbrojeným silám v oblasti mesta Soumpi. K týmto útokom sa
prihlásila teroristická skupina Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), ktorú vedie Iyad Ag Ghali, zaradený do
sankčného zoznamu príslušníkov ISIL/al-Káida vytvoreného a vedeného podľa rezolúcií bezpečnostnej rady
č. 1267/1989/2253.
Mohamed Ousmane tiež v roku 2017 založil širšiu alianciu odštiepeneckých skupín s názvom Coalition des Mouvements
de l'Entente (CME), ktorej predsedal. Mohamed Ousmane zorganizoval prvé zasadnutie CME v meste Tinaouker (región
Gao) 30. apríla 2018, na ktorom bol vymenovaný za hovorcu CME. CME na svojom zakladajúcom zasadnutí
v oficiálnom vyhlásení otvorene uviedla hrozby proti vykonávaniu dohody o mieri a zmierení pre Mali.
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CME je tiež zapojená do vytvárania prekážok odďaľujúcich plnenie dohody tým, že vyvíja tlak na malijskú vládu
a medzinárodné spoločenstvo s cieľom poskytnúť CME prominentné miesto v rozličných mechanizmoch vytvorených
dohodou.
B. Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2 ods. 1

