
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1737 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Jemenie (1), w szczególności jego art. 15 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1352/2014. 

(2)  W dniu 26 sierpnia 2016 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany 
zgodnie z pkt 19 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2140 (2014) uaktualnił informacje odnoszące się do dwóch 
osób objętych środkami ograniczającymi. 

(3)  Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2016 r. 

W imieniu Rady 
P. ŽIGA 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 60. 



ZAŁĄCZNIK 

W wykazie osób i podmiotów z załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 wpisy nr 2 i nr 4 w sekcji „Osoby” 
otrzymują brzmienie: 

„2.  Abd Al-Khaliq Al-Houthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd 
al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus). 

Nazwisko w pisowni oryginalnej: 

Rola: Dowódca wojskowy ugrupowania Huthi. Data urodzenia: 1984. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne 
informacje: Płeć: mężczyzna. Data wskazania przez ONZ: 7.11.2014 (zmienione 20.11.2014, 26.8.2016). 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Abd al-Khaliq al-Houthi został wskazany do objęcia sankcjami dnia 7 listopada 2014 r. zgodnie z pkt 11 i 15 
rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014) jako osoba spełniająca kryteria wskazania określone w pkt 17 i 18 rezolucji. 

Abd al-Khaliq al-Houthi był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności 
Jemenu, takie jak działania zakłócające realizację porozumienia z dnia 23 listopada 2011 r. zawartego między 
rządem Jemenu a opozycją, przewidującego pokojowe przekazanie władzy w Jemenie, i działania, które 
utrudniają proces polityczny w Jemenie. 

Pod koniec października 2013 r. Abd al-Khaliq al-Houthi przewodził grupie bojowników noszących jemeńskie 
mundury wojskowe w ataku na obiekty w Dimaj w Jemenie. Walki te spowodowały wiele ofiar śmiertelnych. 

Pod koniec września 2014 r. nieznana liczba niezidentyfikowanych bojowników była rzekomo przygotowana 
do ataków na placówki dyplomatyczne w Sanie w Jemenie na rozkaz, który miał wydać Abd al-Khaliq 
al-Houthi. W dniu 30 sierpnia 2014 r. Al-Houthi koordynował transport broni z prowincji Amran do obozu 
demonstrantów w Sanie.”. 

„4.  Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi) 

Inne informacje: przywódca jemeńskiego ugrupowania Houthi. Był zaangażowany w działania zagrażające 
pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu. Data wskazania przez ONZ: 14.4.2015 (zmienione 
26.08.2016). 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Abdulmalik al-Houthi został wskazany do objęcia sankcjami w dniu 14 kwietnia 2015 r. zgodnie z pkt 11 i 15 
rezolucji nr 2140 (2014) i z pkt 14 rezolucji nr 2216 (2015). 

Abdul Malik al-Houthi jest jednym z przywódców ugrupowania, które jest zaangażowane w działania 
zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Jemenu. 

We wrześniu 2014 r. siły Houthiego zajęły Sanę, a w styczniu 2015 r. usiłowały samodzielnie zastąpić legalny 
rząd Jemenu nielegalnym rządem zdominowanym przez członków ugrupowania Houthi. Al-Houthi stanął na 
czele jemeńskiego ugrupowania Houthi w 2004 r., po śmierci swojego brata, Husseina Badreddena 
al-Houthiego. Jako przywódca ugrupowania, al-Houthi wielokrotnie groził jemeńskim władzom dalszymi 
niepokojami, jeżeli nie spełnią one jego żądań, oraz przetrzymywał prezydenta Abda Rabbuha Mansura 
Hadiego, premiera i czołowych członków rządu. Prezydent Hadi uciekł wtedy do Adenu. Ugrupowanie Houthi 
rozpoczęło wtedy, z pomocą jednostek wojskowych lojalnych wobec poprzedniego prezydenta Saleha i jego 
syna, Ahmeda Alego Saleha, kolejną ofensywę w kierunku Adenu.”.  
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