
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/386/WPZiB

z dnia 1 czerwca 2006 r.

wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące środków ograniczających
skierowanych przeciwko Sudanowi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB (1),
w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 30 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko
2005/411/WPZiB w celu wprowadzenia w życie
środków nałożonych przeciwko Sudanowi na mocy rezo-
lucji nr 1591(2005) Rady Bezpieczeństwa Narodów
Zjednoczonych (RB ONZ).

(2) 25 kwietnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezo-
lucję 1672 (2006), w której, działając na mocy rozdziału
VII Karty Narodów Zjednoczonych, podjęła decyzję, że
wszystkie państwa powinny wprowadzić w życie środki,
o których mowa w ust. 3 rezolucji 1591 (2005), skiero-
wane przeciwko pewnym, określonym osobom,
w przypadku których Komitet ustanowiony na mocy
rezolucji 1591 (2005) przygotował konieczne, szczegó-
łowe uzasadnienie. Komitet ten będzie również utrzy-
mywał i uaktualniał wykaz osób, jeśli będzie to właściwe,
oraz będzie rozpatrywał wnioski o wyłączenia zgodnie
z zadaniami przypisanymi mu na mocy punktu 3 rezo-
lucji 1591 (2005).

(3) Załącznik do wspólnego stanowiska 2005/411/WPZiB
powinien zostać odpowiednio uzupełniony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wykaz osób zamieszczony w załączniku do niniejszej decyzji
zostaje włączony do załącznika do wspólnego stanowiska
2005/411/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
L. PROKOP

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 139 z 2.6.2005, str. 25.



ZAŁĄCZNIK

„1) Nazwisko, imię (imiona): ELHASSAN Gaffar Mohamed

Inne informacje: major generał i dowódca zachodniego regionu wojskowego sił zbrojnych Sudanu

2) Nazwisko, imię (imiona): HILAL Sheikh Musa

Inne informacje: lider grupy etnicznej Jalul w Północnym Darfurze

3) Nazwisko, imię (imiona): SHANT Adam Yacub

Inne informacje: głównodowodzący Sudańską Armią Wyzwolenia (SLA)

4) Nazwisko, imię (imiona): BADRI Gabril Abdul Kareem

Inne informacje: dowódca polowy Krajowego Ruchu na rzecz Reform i Rozwoju (National Movement for Reform
and Development – NMRD)”.
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