
WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/347/WPZiB

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko
2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 15 i 34,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stano-
wisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szcze-
gólnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1).

(2) W dniu 20 grudnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne stano-
wisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stano-
wisko 2001/931/WPZiB (2) oraz wykaz osób, grup i
podmiotów, do których stanowisko to ma zastosowanie.

(3) Po analizie problemu Komisja stwierdziła, że pan SISON
powinien dalej podlegać szczególnym środkom,
o których mowa we wspólnym stanowisku
2001/931/WPZiB. Rada stwierdziła również, że wpisy
dotyczące pana SISONA i Komunistycznej Partii Filipin
w wykazie osób, grup i podmiotów, do których ma
zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB,
powinny zostać zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Wpis dotyczący SISONA, Jose Marii (alias Armando Liwanag,
alias Joma), w załączniku do wspólnego stanowiska
2007/871/WPZiB otrzymuje brzmienie:

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

Artykuł 2

Wpis dotyczący Komunistycznej Partii Filipin w załączniku do
wspólnego stanowiska 2007/871/WPZiB 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

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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