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RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1137
av den 30 juli 2020
om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen
i Libyen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,
med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av
situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1), särskilt artikel 12.2,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333.

(2)

I enlighet med artikel 17.2 i beslut (Gusp) 2015/1333 har rådet sett över förteckningarna över personer och enheter
i bilagorna II och IV till det beslutet.

(3)

Rådet har konstaterat att de restriktiva åtgärderna mot alla personer och enheter som är uppförda på
förteckningarna i bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333 bör bibehållas och att identifieringsuppgifterna
för en person bör uppdateras.

(4)

Beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2020.
På rådets vägnar
M. ROTH
Ordförande

(1) EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.
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BILAGA

1. I avsnitt A (Personer) i bilaga II till beslut (Gusp) 2015/1333 ska post 15 ersättas med följande:
”15.

Khalifa Ghwell var så kallad ”premiärminister och försvarsminister” i den internationellt
icke erkända allmänna nationalkongressen (även kallad den ”nationella räddningsre
geringen”) och var därmed ansvarig för dess verksamhet.
Den 7 juli 2015 visade Khalifa Ghwell sitt stöd för Steadfastness Front (Alsomood), en ny
militär styrka med sju brigader som ska förhindra att en samlingsregering bildas i Tripoli,
genom att delta i undertecknandeceremonin för invigningen av styrkan med den allmänna
nationalkongressens ”ordförande” Nuri Abu Sahmain.
I egenskap av ”premiärminister” för den allmänna nationalkongressen i Tripoli har Ghwell
spelat en central roll för att hindra bildandet av den nationella samlingsregeringen, som
inrättades inom ramen för det libyska politiska avtalet.
I egenskap av den allmänna nationalkongressens ”premiärminister och försvarsminister”
beordrade Ghwell den 15 januari 2016 att alla medlemmar i den nya säkerhetsgruppen,
som utnämnts av den nationella samlingsregeringens föreslagna premiärminister, som
satte sin fot i Tripoli, skulle gripas.
Den 31 augusti 2016 beordrade han ”premiärministern” och ”försvarsministern” i den
”nationella räddningsregeringen” att återgå till arbetet efter det att representanthuset hade
förkastat den nationella samlingsregeringen.

1.4.2016”

2. I avsnitt A (Personer) i bilaga IV till beslut (Gusp) 2015/1333, ska post 20 ersättas med följande:
”20.

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

Födelsedatum: 1 januari 1956 eller
1 januari 1951
Födelseort: Misurata, Libyen
Nationalitet: Libyen
Passnummer: A005465 (Libyen), ut
färdat den 12 april 2015, löpte ut den
11 april 2017
och
J690P666 (Libyen), utfärdat den
12 juni 2016, löper ut den 11 juni
2024
Kön: man
Adress: Qasr Ahmed Street, Misurata,
Libyen
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I egenskap av ”premiärminister” för den allmänna nationalkongressen i Tripoli har Ghwell
spelat en central roll för att hindra bildandet av den nationella samlingsregeringen, som
inrättades inom ramen för det libyska politiska avtalet.
I egenskap av den allmänna nationalkongressens ”premiärminister och försvarsminister”
beordrade Ghwell den 15 januari 2016 att alla medlemmar i den nya säkerhetsgruppen,
som utnämnts av den nationella samlingsregeringens föreslagna premiärminister, som
satte sin fot i Tripoli, skulle gripas.
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förkastat den nationella samlingsregeringen.
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