
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2015/1927 

z dnia 26 października 2015 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z 
sytuacją w Jemenie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Jemenie (1), w szczególności jej art. 3, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwana dalej „RB ONZ”) 
przyjęła rezolucję 2140 (2014), zgodnie z którą na osoby umieszczone w wykazie przygotowanym przez 
komitet ustanowiony na mocy pkt 19 rezolucji RB ONZ 2140 (2014) (zwany dalej „komitetem”) należy nałożyć 
ograniczenia podróżowania, a także zgodnie z którą środki finansowe i aktywa osób wskazanych przez komitet 
należy zamrozić. 

(2)  W dniu 7 listopada 2014 r. komitet wskazał trzy osoby na podstawie kryteriów określonych w pkt 17 rezolucji 
RB ONZ 2140 (2014). 

(3)  W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/932/WPZiB. 

(4)  W dniu 16 września 2015 r. komitet zmienił informacje dotyczące jednej z tych osób. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/932/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2014/932/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Lukseburgu dnia 26 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147. 



ZAŁĄCZNIK  

W wykazie osób i podmiotów z załącznika do decyzji 2014/932/WPZiB wpis nr 5 w sekcji „Osoby” należy zastąpić 
wpisem w brzmieniu: 

„5.  Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar) 

Tytuł: były ambasador, były generał brygady. Data urodzenia: 25 lipca 1972 r. Obywatelstwo: jemeńskie. 
Numer paszportu: a) jemeński paszport numer: 17979, wydany na nazwisko Ahmed Ali Abdullah Saleh 
(dyplomatyczny numer referencyjny: 31/2013/20/003140 poniżej); b) jemeński paszport numer: 02117777, 
wydany 8.11.2005 na nazwisko Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar, c) jemeński paszport numer: 06070777, 
wydany 3.12.2014 na nazwisko Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adres: Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
Dodatkowe informacje: Odegrał kluczową rolę w umożliwieniu militarnej ekspansji ugrupowania Huti. 
Zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu. Ahmed Saleh jest synem 
byłego prezydenta Republiki Jemeńskiej, Alego Abdulaha Saleha. Ahmed Ali Abdullah Saleh pochodzi miejsca 
znanego jako Bayt Al-Ahmar, które znajduje się około 20 km na południowy wschód od stolicy, Sany. Numer 
paszportu dyplomatycznego: 31/2013/20/003140, wydany 7.7.2013 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich na nazwisko Ahmed Ali Abdullah Saleh; obecny status: unieważniony. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 14.4.2015. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Ahmed Ali Saleh działa w celu podważenia autorytetu prezydenta Abdrabuha Mansoura Hadiego, zablokowania 
wysiłków Hadiego na rzecz reformy armii oraz utrudnienia pokojowego przekształcenia Jemenu w demokrację. 
Saleh odegrał kluczową rolę w umożliwieniu militarnej ekspansji ugrupowania Huti. Od połowy lutego 2013 r. 
Ahmed Ali Saleh wydał tysiące sztuk nowej broni członkom gwardii republikańskiej i niezidentyfikowanym 
szejkom plemiennym. Broń została pierwotnie zdobyta w 2010 r. i zachowana dla późniejszego pozyskania 
lojalności jej odbiorców do celów politycznych. 

Po ustąpieniu przez ojca Saleha – byłego prezydenta Republiki Jemeńskiej Ale Abdullaha Saleha – ze stanowiska 
w 2011 r., Ahmed Ali Saleh zachował stanowisko dowódcy jemeńskiej gwardii narodowej. Niewiele ponad rok 
później Saleh został zdymisjonowany przez prezydenta Hadiego, lecz zachował znaczące wpływy wśród 
jemeńskich wojskowych, nawet po usunięciu go ze stanowiska dowódcy. ONZ wskazała Alego Abdullaha Saleha 
na mocy rezolucji RB ONZ 2140 w listopadzie 2014 r.”.  
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