
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/2459 A CONSILIULUI 

din 23 decembrie 2015 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Centrafricane 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva 
Republicii Centrafricane (1), în special articolul 2c, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 23 decembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/798/PESC. 

(2)  La 20 octombrie 2015, Comitetul de sancțiuni, instituit în temeiul Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”), a actualizat datele de 
identificare cu privire la o persoană de pe lista sa de sancțiuni. 

(3)  La 17 decembrie 2015, Comitetul de sancțiuni a adăugat două persoane pe lista persoanelor și entităților care fac 
obiectul măsurilor restrictive. 

(4)  Prin urmare, anexa la Decizia 2013/798/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa la Decizia 2013/798/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 2015. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
J. ASSELBORN  
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(1) JO L 352, 24.12.2013, p. 51. 



ANEXĂ 

Persoanele menționate la articolul 1 

I.  Persoanele următoare se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2013/798/PESC: 

7.  Haroun GAYE [alias: (a) Haroun Geye; (b) Aroun Gaye; (c) Aroun Geye] 

Desemnare: raportor pentru coordonarea politică a Frontului Popular pentru Renașterea Republicii Centrafricane 
(FPRC) 

Data nașterii: (a) 30 ianuarie 1968; (b) 30 ianuarie 1969 

Număr de pașaport: pașaport nr. O00065772 (litera O urmată de 3 zerouri) emis de Republica Centrafricană, 
expiră la 30 decembrie 2019 

Adresă: Bangui, Republica Centrafricană 

Inclus pe listă la: 17 decembrie 2015 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Haroun Gaye a fost inclus pe listă la 17 decembrie 2015, în temeiul punctului 11 și punctului 12 literele (b) și (f) 
din Rezoluția 2196 (2015) pentru „implicarea sa în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea 
Republicii Centrafricane (RCA) sau sprijinirea unor astfel de acte”, pentru „implicarea sa în planificarea, 
conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional 
umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv acte care 
implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și 
spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată” și pentru „implicarea sa în planificarea, orchestrarea, sponso
rizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea 
securității, printre care MINUSCA, misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care sprijină aceste misiuni”. 

Informații suplimentare: 

De la începutul anului 2014, HAROUN GAYE a fost unul dintre liderii unei grupări armate care își desfășoară 
activitatea în cartierul PK5 din Bangui. Reprezentanții societății civile din cartierul PK5 afirmă că Gaye și gruparea 
sa armată alimentează conflictul din Bangui, opunându-se reconcilierii și împiedicând deplasarea populației către 
și dinspre sectorul 3 din Bangui. La 11 mai 2015, Gaye și 300 de demonstranți au blocat accesul la Consiliul 
Național de Tranziție pentru a perturba ultima zi a Forumului de la Bangui. Se raportează că Gaye a colaborat cu 
funcționarii anti-balaka pentru a coordona perturbarea respectivă. 

La 26 iunie 2015, Gaye și câteva persoane din anturajul său au perturbat deschiderea unei campanii de 
înregistrare a votanților din cartierul PK5 din Bangui, cauzând închiderea campaniei respective. 

MINUSCA a încercat să îl aresteze pe Gaye la 2 august 2015, în conformitate cu prevederile de la punctul 32 
litera (f) punctul (i) din Rezoluția Consiliului de Securitate 2217 (2015). Gaye, care ar fi fost informat în prealabil 
cu privire la tentativa de arestare, era pregătit cu susținători înarmați cu arme grele. Forțele lui Gaye au deschis 
focul asupra Forței operative comune MINUSCA. În cursul unui schimb de focuri care a durat șapte ore, oamenii 
lui Gaye au folosit împotriva MINUSCA arme de foc, lansatoare de grenade și grenade de mână, ucigând un 
membru MINUSCA și rănind opt. Gaye a fost implicat în încurajarea protestelor și confruntărilor violente de la 
sfârșitul lunii septembrie 2015, în ceea ce pare să fi fost o tentativă de lovitură de stat împotriva guvernului de 
tranziție. Tentativa de lovitură de stat a fost cel mai probabil condusă de susținătorii fostului președinte Bozizé, 
într-o alianță de conveniență cu Gaye și alți lideri ai FPRC. Se pare că Gaye viza organizarea unui ciclu de atacuri 
represive care să pună în pericol viitoarele alegeri. Gaye a fost responsabil de coordonarea acțiunii împreună cu 
elemente anti-balaka marginalizate. 
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La 1 octombrie 2015, a avut loc o reuniune în cartierul PK5 între Eugène Barret Ngaïkosset, un membru al unui 
grup anti-balaka marginalizat, și Gaye în vederea planificării unui atac comun asupra orașului Bangui sâmbătă, 
3 octombrie. Grupul lui Gaye a împiedicat persoanele din cartierul PK5 să îl părăsească, pentru a consolida 
identitatea comunitară a populației musulmane în vederea exacerbării tensiunilor interetnice și a evitării reconci
lierii. La 26 octombrie 2015, Gaye și grupul său au întrerupt o reuniune între arhiepiscopul din Bangui și imamul 
Moscheii Centrale din Bangui și a amenințat delegația, care a trebuit să se retragă din Moscheea Centrală și să 
părăsească cartierul PK5. 

8.  Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: (a) Eugene Ngaikosset; (b) Eugene Ngaikoisset; (c) Eugene Ngakosset; (d) Eugene 
Barret Ngaikosse; (e) Eugene Ngaikouesset; alias incert: (f) „The Butcher of Paoua”; (g) Ngakosset] 

Desemnare: (a) fost căpitan, garda prezidențială a RCA; (b) fost căpitan, forțele navale ale RCA 

Număr național de identificare: numărul militar de identificare 911-10-77 al forțelor armate ale Republicii Centra
fricane militare (FACA) 

Adresă: (a) Bangui, Republica Centrafricană 

Inclus pe listă la: 17 decembrie 2015 

Alte informații: Căpitanul Eugène Barret Ngaïkosset este un fost membru al gărzii prezidențiale a fostului 
președinte François Bozizé (CFi.001), fiind asociat cu mișcarea anti-balaka. A evadat din închisoare la 17 mai 
2015, după ce a fost extrădat din Brazzaville, și și-a creat propria facțiune anti-balaka, din care fac parte foști 
luptători ai forțelor FACA. 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Eugène BARRET NGAÏKOSSET a fost inclus pe listă la 17 decembrie 2015, în temeiul punctului 11 și al 
punctului 12 literele (b) și (f) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, 
stabilitatea sau securitatea RCA sau pentru sprijinirea acestor acte”, pentru „implicare în planificarea, orchestrarea 
sau comiterea unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, 
după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în RCA, inclusiv acte care implică 
violența sexuală, vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, răpiri 
și deplasări forțate” și pentru „implicare în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri 
împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, 
misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care le sprijină”. 

Informații suplimentare: 

Ngaïkosset este unul dintre principalii autori ai actelor de violență care au izbucnit la sfârșitul lui septembrie 2015 
la Bangui. Ngaïkosset și alți reprezentanți ai mișcării anti-balaka au colaborat cu membri marginalizați ai ex-Séléka 
într-un efort de a destabiliza guvernul de tranziție din RCA. În noaptea din 27 spre 28 septembrie 2015, 
Ngaïkosset și alții au avut o tentativă eșuată de luare cu asalt a taberei de jandarmerie „Izamo”, cu scopul de a fura 
arme și muniții. La 28 septembrie, grupul a înconjurat birourile postului național de radio al RCA. 

La 1 octombrie 2015, în cartierul PK5 a avut loc o reuniune între Ngaïkosset și Haroun Gaye, unul dintre liderii 
Frontului Popular pentru Renașterea Republicii Centrafricane (FPRC), în vederea planificării unui atac coordonat 
asupra orașului Bangui, prevăzut pentru sâmbătă, 3 octombrie. 

La 8 octombrie 2015, ministrul justiției din RCA a anunțat intenția de a deschide o anchetă împotriva lui 
Ngaïkosset și a altor persoane pentru rolul jucat de aceștia în violențele de la Bangui din septembrie 2015. 
Ngaïkosset și ceilalți au fost identificați drept persoane care au manifestat „comportamente reprobabile constituind 
o încălcare a securității interne a statului, uneltire, incitare la război civil, nesupunere civică, ură și complicitate”. 
Autoritățile judiciare din RCA au primit consemnul de a deschide o anchetă pentru căutarea și arestarea făptașilor 
și a complicilor acestora. 

La 11 octombrie 2015, se crede că Ngaïkosset a ordonat miliției anti-balaka aflate sub comanda sa să comită 
răpiri, axându-se în special pe resortisanți francezi, dar și pe personalități politice din RCA și pe funcționari ai 
ONU, cu scopul de a forța plecarea președintelui interimar, Catherine Samba-Panza.  
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II.  Rubrica nr. 6 din anexa la Decizia 2013/798/PESC se înlocuiește cu următoarea rubrică: 

6.  Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: (a) Oumar Younous; (b) Omar Younous; (c) Oumar Sodiam; (d) Oumar 
Younous M'Betibangui] 

Desemnare: fost general Séléka 

Data nașterii: 2 aprilie 1970 

Naționalitate: Sudan, pașaport diplomatic nr. D00000898 emis de RCA, eliberat la 11 aprilie 2013 (valabil până 
la 10 aprilie 2018) 

Adresa: (a) Bria, Republica Centrafricană (tel. +236 75507560); (b) Birao, Republica Centrafricană; (c) Tullus, 
Darfurul de Sud, Sudan (adresa anterioară) 

Alte informații: Se ocupă de contrabanda cu diamante și deține funcția de general cu trei stele al Séléka, fiind un 
om de încredere apropiat al fostului președinte interimar al Republicii Centrafricane, Michel Djotodia. Descriere 
fizică: culoarea părului: neagră; înălțime: 1,80 m; face parte din grupul etnic Fulani. Fotografia sa este disponibilă 
pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. 

Data desemnării de către ONU: 20 august 2015 (modificată la 20 octombrie 2015) 

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni: 

Oumar Younous a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctului 11 și al punctului 12 litera (d) din 
Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea din RCA 
sau sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează 
sau împiedică procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care 
alimentează manifestările de violență” și „pentru acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale 
prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, 
precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în RCA”. 

Informații suplimentare: 

Oumar Younous, în calitatea sa de general al fostei Séléka și prin activitatea sa de contrabandă cu diamante, a 
oferit sprijin unei grupări armate prin exploatarea ilicită a resurselor naturale și comercializarea acestora, inclusiv 
a diamantelor, în Republica Centrafricană. 

În octombrie 2008, Oumar Younous, fost conducător auto pentru firma SODIAM, specializată în cumpărarea 
diamantelor, s-a alăturat grupului rebel Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). În decembrie 
2013, Oumar Younous a fost identificat ca general cu trei stele al Séléka și ca om de încredere apropiat al 
președintelui interimar Michel Djotodia. 

Younous este implicat în comerțul cu diamante de la Bria și Sam Ouandja către Sudan. Sursele au relatat că 
Oumar Younous a participat la colectarea coletelor cu diamante ascunse la Bria și la transportul acestora către 
Sudan, spre vânzare.   
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