
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 559/2013 

z dnia 18 czerwca 2013 r. 

dotyczące wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 377/2012 w sprawie środków 
ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, 

bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 377/2012 z dnia 
3 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających poko
jowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau ( 1 ), 
w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 3 maja 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie 
(UE) nr 377/2012. 

(2) Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób zamiesz
czonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
377/2012, do których ma zastosowanie art. 2 ust. 1i 2 
tego rozporządzenia. Rada uznała, że osoby wymienione 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 377/2012 
nadal powinny być objęte konkretnymi środkami ograni
czającymi przewidzianymi w tym rozporządzeniu. 

(3) W dniu 20 marca 2013 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiony na 
podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 2048 (2012) zaktualizował 
informacje dotyczące jednej z osób. Celem wykonania 
decyzji Komitetu, Rada przyjęła decyzję wykonawczą 
2013/293/WPZiB z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie 
wykonania decyzji wykonawczej 2012/285/WPZiB 
w sprawie środków ograniczających wobec niektórych 
osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, 
bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei 
Bissau ( 2 ). 

(4) Należy odpowiednio zmienić wpis dotyczący tej osoby 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 377/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 377/2012 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2013 r. 

W imieniu Rady 

P. HOGAN 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 1. ( 2 ) Zob. s. 39 niniejszego Dziennika Urzędowego.



ZAŁĄCZNIK 

Wpis dotyczący poniższej osoby zawarty w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 377/2012 otrzymuje brzmienie: 

Nazwisko 

Informacje identyfikujące 
(data i miejsce urodzenia (data ur. i miejsce 
ur.), numer paszportu/dowodu tożsamości 

itp.) 

Powody umieszczenia w wykazie Data wskazania 

„Major Idrissa DJALÓ Przynależność państwowa: Gwinea 
Bissau 

Data ur.: 18 grudnia 1954 r. 

Oficjalna funkcja: doradca ds. proto
kołu szefa sztabu sił zbrojnych, 
następnie pułkownik oraz szef proto
kołu kwatery głównej sił zbrojnych 

Paszport: AAISO40158 

Data wydania 2.10.2012 

Miejsce wydania: Gwinea Bissau 

Data ważności: 2.10.2015 

Osoba kontaktowa w »dowództwie 
wojskowym«, które przyjęło odpowie
dzialność za zamach stanu przepro
wadzony 12 kwietnia 2012 r. 
i jeden z jego najaktywniejszych 
członków. Był jednym z pierwszych 
oficerów, którzy publicznie przyłą
czyli się do »dowództwa wojsko
wego« po podpisaniu jednego z pierw
szych komunikatów wydanych przez 
to dowództwo (nr 5 z 13 kwietnia 
2012 r.). Major Djaló służy także 
w wywiadzie wojskowym. 

18.7.2012”
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