
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/271/WPZiB 

z dnia 12 maja 2014 r. 

wdrażająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających 
wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużającą obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2, 

mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 29 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/656/WPZiB. 

(2)  Rada przeprowadziła przegląd środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) oraz w art. 5 ust. 1 lit. b) decyzji 
2010/656/WPZiB, zgodnie z art. 10 ust. 3 tej decyzji. 

(3)  Rada ustaliła, że nie ma już powodów, by jedna z osób pozostawała w wykazie znajdującym się w załączniku II 
do decyzji 2010/656/WPZiB. 

(4)  Ponadto należy zaktualizować informacje dotyczące dwóch osób figurujących w wykazie znajdującym się 
w załączniku II do decyzji 2010/656/WPZiB. 

(5)  Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję 2010/656/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku II do decyzji 2010/656/WPZiB wprowadza się zmiany przedstawione w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28. 



ZAŁĄCZNIK 

Do załącznika II do decyzji 2010/656/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

I.  Wpis dotyczący poniższej osoby otrzymuje brzmienie:  

Imię i nazwisko 
(i ew. pseudonimy) Informacje identyfikujące Powody umieszczenia w wykazie 

4. Marcel Gossio Urodzony w dniu 18 lutego 
1951 r. w Adjamé. Numer pasz
portu: 08AA14345 (prawdopo
dobnie ważność wygasła w dniu 
6 października 2013 r.) 

Wydano wobec niego międzynarodowy nakaz 
aresztowania. Zaangażowany w sprzeniewierzenie 
środków publicznych oraz w finansowanie i uzbra
janie bojówek. 

Odegrał zasadniczą rolę w finansowaniu klanu 
Gbagbo oraz bojówek. Jest również jedna z kluczo
wych postaci w nielegalnym przemycie broni. 

Z uwagi na pokaźne sumy pieniędzy, które sprzenie
wierzył, oraz swoją znajomość nielegalnych sieci 
uzbrojenia nadal stanowi zagrożenie dla stabilności 
i bezpieczeństwa Wybrzeża Kości Słoniowej.   

II.  Wpis dotyczący poniższej osoby zmienia się w następujący sposób: 

„Justin Koné Katina” otrzymuje brzmienie: „Justin Koné Katinan”. 

III.  Wpis dotyczący poniższej osoby zostaje skreślony: 

Oulaï Delafosse.  
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