
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/325 AL CONSILIULUI 

din 5 martie 2018 

privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 
privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Republica Centrafricană (1), în special articolul 17 alineatul (3), 

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

întrucât: 

(1)  La 10 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 224/2014. 

(2)  La 16 februarie 2018, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul 
Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile 
referitoare la o persoană căreia i se aplică măsuri restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre. 

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2018. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
N. DIMOV  
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(1) JO L 70, 11.3.2014, p. 1. 



ANEXĂ 

În anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014, în secțiunea „A. Persoane”, rubrica privind persoana menționată mai jos 
se înlocuiește cu rubrica următoare: 

„1.  François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (născut la 16 dec. 
1948, în Izo, Sudanul de Sud)] 

Funcția: a) fost șef de stat, Republica Centrafricană; b) profesor 

Data nașterii: a) 14 octombrie 1946; b) 16 decembrie 1948. 

Locul nașterii: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sudanul de Sud 

Cetățenia: a) Republica Centrafricană; b) Sudanul de Sud 

Pașaport nr.: D00002264, eliberat la 11 iunie 2013 (emis de Ministerul Afacerilor Externe, în Juba, Sudanul de 
Sud. Expiră la 11 iunie 2017. Pașaport diplomatic emis pe numele Samuel Peter Mudde) 

Numărul național de identificare: M4800002143743 (Numărul personal din pașaport) 

Adresa: Uganda. 

Data desemnării de către ONU: 9 mai 2014. 

Alte informații: Numele mamei este Martine Kofio. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul 
de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796 

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

Bozizé a fost inclus pe listă la 9 mai 2014, în temeiul punctului 36 din Rezoluția 2134 (2014) pentru 
«implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel 
de acte». 

Informații suplimentare 

În colaborare cu susținătorii săi, Bozizé a încurajat atacul din 5 decembrie 2013 asupra orașului Bangui. De 
atunci, acesta încearcă în continuare să desfășoare operațiuni de destabilizare pentru a menține tensiunile în 
capitala RCA. Potrivit relatărilor, Bozizé a creat gruparea de miliție anti-balaka înainte ca acesta să părăsească 
RCA la 24 martie 2013. Într-un comunicat, Bozizé a solicitat miliției sale să continue atrocitățile împotriva 
regimului actual și a islamiștilor. Potrivit relatărilor, Bozizé a furnizat sprijin financiar și material persoanelor din 
milițiile care acționează pentru a destabiliza tranziția în curs și pentru a-l aduce înapoi la putere pe Bozizé. Cea 
mai mare parte a persoanelor din gruparea anti-balaka provin din forțele armate centrafricane care s-au dispersat 
în zonele rurale după lovitura de stat și au fost reorganizate de Bozizé. Bozizé și susținătorii săi controlează mai 
mult de jumătate din unitățile anti-balaka. 

Forțe loiale lui Bozizé au fost înarmate cu puști de asalt, mortiere și lansatoare de rachete și s-au implicat din ce 
în ce mai mult în represalii împotriva populației musulmane din RCA. Situația din RCA s-a deteriorat rapid după 
atacul din 5 decembrie 2013 de la Bangui al forțelor anti-balaka, care s-a soldat cu peste 700 de morți.”  
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