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DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/1137
z dnia 30 lipca 2020 r.
wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją
w Libii
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,
uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z
sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1), w szczególności jej art. 12 ust. 2,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333.

(2)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2015/1333 Rada przeprowadziła przegląd wykazów wskazanych osób i
podmiotów, zamieszczonych w załącznikach II i IV do tej decyzji.

(3)

Rada stwierdziła, że należy utrzymać środki ograniczające skierowane przeciwko wszystkim osobom i podmiotom
figurującym w wykazach zamieszczonych w załącznikach II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333, a informacje
umożliwiające identyfikację dotyczące jednej osoby należy zaktualizować.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W załącznikach II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

(1) Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.
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ZAŁĄCZNIK

1. W sekcji A (Osoby) załącznika II do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wpis 15 otrzymuje brzmienie:
„15.

Khalifa Ghwell był »premierem i ministrem obrony« w nieuznawanym na arenie międzyna
rodowej Powszechnym Kongresie Narodowym (zwanym także »rządem ocalenia narodo
wego«) i odpowiadał za jego działalność.
W dniu 7 lipca 2015 r. zademonstrował swoje poparcie dla Frontu Niezłomności (Also
mood) – nowej formacji wojskowej liczącej 7 brygad, której zadaniem jest niedopuszcze
nie do uformowania rządu jedności w Trypolisie; dokonał tego przez obecność na uroczys
tości podpisania inaugurującej tę formację wraz z »przewodniczącym« Powszechnego
Kongresu Narodowego Nurim Abu Sahmainem.
Jako »premier« z ramienia Powszechnego Kongresu Narodowego odgrywał centralną rolę
w utrudnianiu utworzenia rządu jedności narodowej powstałego w ramach libijskiego
porozumienia politycznego.
W dniu 15 stycznia 2016 r., jako »premier i minister obrony« Powszechnego Kongresu
Narodowego w Trypolisie, nakazał aresztować mogących pojawiać się w Trypolisie człon
ków nowego zespołu ds. bezpieczeństwa, których mianował premier elekt rządu jedności
narodowej.
W dniu 31 sierpnia 2016 r. nakazał »premierowi« i »ministrowi obrony« »rządu ocalenia
narodowego« powrócić do pracy, po tym jak Izba Reprezentantów odrzuciła rząd jedności
narodowej.

1.4.2016”

2. W sekcji A (Osoby) załącznika IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wpis 20 otrzymuje brzmienie:
„20.

GHWELL, Khalifa
alias AL GHWEIL, Khalifa
AL-GHAWAIL, Khalifa
GHAWIL, Khalifa Mohamed

Data urodzenia: 1 stycznia 1956 r.
lub 1 stycznia 1951 r.
Miejsce urodzenia: Misurata, Libia
Obywatelstwo: libijskie
Paszport: A005465 (Libia), wydany
12 kwietnia 2015 r., termin ważnoś
ci: 11 kwietnia 2017 r.
oraz
J690P666 (Libia) wydany 12 czerwca
2016 r., termin ważności: 11 czerwca
2024 r.
Płeć: mężczyzna.
Adres: Qasr Ahmed Street, Misurata,
Libya

1.4.2016”
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Khalifa Ghwell był »premierem i ministrem obrony« w nieuznawanym na arenie międzyna
rodowej Powszechnym Kongresie Narodowym (zwanym także »rządem ocalenia narodo
wego«) i odpowiadał za jego działalność.
W dniu 7 lipca 2015 r. zademonstrował swoje poparcie dla Frontu Niezłomności (Also
mood) – nowej formacji wojskowej liczącej 7 brygad, której zadaniem jest niedopuszcze
nie do uformowania rządu jedności w Trypolisie; dokonał tego przez obecność na uroczys
tości podpisania inaugurującej tę formację wraz z »przewodniczącym« Powszechnego
Kongresu Narodowego Nurim Abu Sahmainem.
Jako »premier« z ramienia Powszechnego Kongresu Narodowego odgrywał centralną rolę
w utrudnianiu utworzenia rządu jedności narodowej powstałego w ramach libijskiego
porozumienia politycznego.
W dniu 15 stycznia 2016 r., jako »premier i minister obrony« Powszechnego Kongresu
Narodowego w Trypolisie, nakazał aresztować mogących pojawiać się w Trypolisie człon
ków nowego zespołu ds. bezpieczeństwa, których mianował premier elekt rządu jedności
narodowej.
W dniu 31 sierpnia 2016 r. nakazał »premierowi« i »ministrowi obrony« »rządu ocalenia
narodowego« powrócić do pracy, po tym jak Izba Reprezentantów odrzuciła rząd jedności
narodowej
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