
DECYZJA RADY

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001
w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom

i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(2008/343/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 z dnia
27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk-
cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom
i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1),
w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 20 grudnia 2007 r. Rada przyjęła decyzję
2007/868/WE (2).

(2) 25 lutego 2008 r. Rada przedstawiła Jose Marii SISO-
NOWI uaktualnione oświadczenie dotyczące powodów,
dla których utrzymuje jego dane w wykazie osób, grup
i podmiotów podlegających środkom restrykcyjnym na
mocy rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 i wezwała
pana SISONA do przedstawienia uwag w terminie jednego
miesiąca. Pan SISON przedstawił Radzie swoje uwagi
w piśmie z 24 marca 2008 r.; Rada przeanalizowała to
pismo.

(3) Rada stwierdziła, że pan SISON jest zamieszany w akty
terrorystyczne w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego
stanowiska 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu
zwalczania terroryzmu (3) i że właściwe władze krajowe
podjęły decyzje dotyczące pana SISONA zgodnie z art. 1
ust. 4 tego wspólnego stanowiska. Rada stwierdziła
również, że wpisy dotyczące pana SISONA
i Komunistycznej Partii Filipin w wykazie osób, grup
i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą-
dzenie (WE) nr 2580/2001, powinny zostać zmienione,
tak by odpowiadały uaktualnionemu oświadczeniu doty-
czącemu powodów.

(4) Rada jest więc zdania, że pan SISON powinien nadal
podlegać szczególnych środkom restrykcyjnym,
o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wpis dotyczący SISONA, Jose Marii (alias Armando Liwanag,
alias Joma), w załączniku do decyzji Rady 2007/868/WE otrzy-
muje brzmienie:

„SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma),
ur. 8.2.1939 w Cabugao (Filipiny) – osoba odgrywająca
wiodącą rolę w Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA”.

Artykuł 2

Wpis dotyczący Komunistycznej Partii Filipin w załączniku do
decyzji Rady 2007/868/WE otrzymuje brzmienie:

„Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa –

NPA, Filipiny, powiązana z Jose Marią SISONEM (alias
Armando Liwanag, alias Joma, osoba odgrywająca wiodącą
rolę w Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA)”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione decyzją 2007/868/WE (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 100).

(2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 100.
(3) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. Wspólne stanowisko ostatnio

zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/871/WPZiB (Dz.U.
L 340 z 22.12.2007, s. 109).


