
DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/478 

z dnia 31 marca 2016 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333 (1). 

(2)  W dniu 16 marca 2015 r. Rada przypomniała, że tylko rozwiązanie polityczne może dać trwałą perspektywę na 
przyszłość i przyczynić się do przywrócenia pokoju i stabilności w Libii oraz zwróciła uwagę m.in. na znaczenie 
powstrzymywania się od działań, które mogłyby pogłębić obecne podziały. 

(3)  Rada pozostaje głęboko zaniepokojona sytuacją w Libii, w szczególności działaniami, które zagrażają pokojowi, 
bezpieczeństwu lub stabilności w Libii oraz które utrudniają lub podważają pomyślne zakończenie libijskiej 
transformacji politycznej, takimi jak działania utrudniające wdrożenie libijskiego porozumienia politycznego 
z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz utworzenie rządu jedności narodowej, w tym przez ciągłe niepodejmowanie 
działań przez osoby mające w Libii wpływy polityczne. 

(4)  Z racji poważnego charakteru sytuacji w Libii do wykazu osób podlegających środkom ograniczającym 
zamieszczonego w załącznikach II i IV do decyzji (WPZiB) 2015/1333 należy dodać trzy kolejne osoby na okres 
sześciu miesięcy. 

(5)  Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1333, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się następujące zmiany:  

1) osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji zostają dodane do wykazu zawartego w załącznikach II i IV;  

2) w art. 17 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„3. Środki, o których mowa w art. 8 ust. 2, mają zastosowanie do wpisów nr 16, 17 i 18 w załączniku II do dnia 
2 października 2016 r. 

4. Środki, o których mowa w art. 9 ust. 2, mają zastosowanie do wpisów nr 21, 22 i 23 w załączniku IV do dnia 
2 października 2016 r.”. 
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(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz 
uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34). 



Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2 

A.  OSOBY  

Imię i nazwisko Informacje umożliwia
jące identyfikację Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

16. SALEH ISSA GWAIDER, 
Agila 

Data urodzenia: 
1944 
(niepotwierdzona) 

Agila Saleh jest przewodniczącym libij
skiej Rady Deputowanych w Izbie Repre
zentantów od dnia 5 sierpnia 2014 r. 

W dniu 17 grudnia 2015 r. Saleh wyra
ził sprzeciw wobec libijskiego porozu
mienia politycznego podpisanego w dniu 
17 grudnia 2015 r. 

Jako przewodniczący Rady Deputowa
nych Saleh utrudniał i podważał trans
formację polityczną Libii, także przez 
odmowę przeprowadzenia w dniu 23 lu
tego 2016 r. głosowania w Izbie Repre
zentantów w sprawie rządu jedności na
rodowej. 

W dniu 23 lutego 2016 r. Saleh posta
nowił utworzyć komitet, który ma spot
kać się z innymi członkami »procesu li
bijsko-libijskiego«, który to organ sprze
ciwia się libijskiemu porozumieniu poli
tycznemu.  

17. GHWELL, Khalifa 

alias AL GHWEIL, Khalifa 

AL-GHAWAIL, Khalifa 

Data urodzenia: 
1964 r. 

Misratah 

Khalifa Ghwell jest tzw. »premierem i mi
nistrem obrony« w nieuznawanym na 
arenie międzynarodowej Powszechnym 
Kongresie Narodowym (zwanym także 
»rządem zbawienia narodowego«) i odpo
wiada za jego działalność. 

W dniu 7 lipca 2015 r. Khalifa Ghwell 
zademonstrował swoje poparcie dla 
Frontu Stałości (Alsomood) – nowej for
macji wojskowej liczącej 7 brygad, której 
zadaniem jest niedopuszczenie do ufor
mowania rządu jedności w Trypolisie; 
dokonał tego przez obecność na uro
czystości podpisania inaugurującej tę 
formację, wraz z przewodniczącym Po
wszechnego Kongresu Narodowego Nu
rim Abu Sahmainem. 

Jako »premier« z ramienia Powszechnego 
Kongresu Narodowego Ghwell odgrywał 
centralną rolę w utrudnianiu utworzenia 
rządu jedności narodowej utworzonego 
w ramach libijskiego porozumienia poli
tycznego. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Ghwell, jako 
»premier i minister obrony« Powszech
nego Kongresu Narodowego w Trypolisie, 
nakazał aresztować mogących pojawiać 
się w Trypolisie członków nowego zes
połu ds. bezpieczeństwa, których miano
wał premier-elekt rządu jedności narodo
wej.  
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Imię i nazwisko Informacje umożliwia
jące identyfikację Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

18. ABU SAHMAIN, Nuri 

Alias BOSAMIN, Nori 

BO SAMIN, Nuri 

BADI, Salahdin 

Data urodzenia: 
16.5.1956 r. 

Zuwara, Libia 

Nuri Abu Sahmain jest tzw. »prezyden
tem« w nieuznawanym na arenie mię
dzynarodowej Powszechnym Kongresie 
Narodowym (zwanym także »rządem 
zbawienia narodowego«) i odpowiada za 
jego działalność. 

Jako prezydent »Powszechnego Kongresu 
Narodowego«, Nuri Abu Sahmain odgry
wał centralną rolę w utrudnianiu libij
skiego porozumienia politycznego i two
rzenia rządu jedności narodowej; był 
także jednym z głównych oponentów 
tych działań. 

W dniu 15 grudnia 2015 r. Sahmain 
wezwał do odroczenia libijskiego poro
zumienia politycznego, które miało zos
tać uzgodnione na posiedzeniu w dniu 
17 grudnia. 

W dniu 16 grudnia 2015 r. Sahmain wy
dał oświadczenie, w którym stwierdził, 
że Powszechny Kongres Narodowy nie 
zezwolił żadnemu ze swoich członków 
na uczestnictwo w tym posiedzeniu ani 
na podpisanie porozumienia politycz
nego. 

W dniu 1 stycznia 2016 r. w rozmowach 
ze specjalnym przedstawicielem ONZ 
Sahmain odrzucił libijskie porozumienie 
polityczne.”   

„ZAŁĄCZNIK IV 

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2 

A.  OSOBY  

Imię i nazwisko Informacje umożliwia
jące identyfikację Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

21. SALEH ISSA GWAIDER, 
Agila 

Data urodzenia: 
1944 
(niepotwierdzona) 

Agila Saleh jest przewodniczącym libij
skiej Rady Deputowanych w Izbie Repre
zentantów od dnia 5 sierpnia 2014 r. 

W dniu 17 grudnia 2015 r. Saleh wyra
ził sprzeciw wobec libijskiego porozu
mienia politycznego podpisanego w dniu 
17 grudnia 2015 r. 

Jako przewodniczący Rady Deputowa
nych Saleh utrudniał i podważał trans
formację polityczną Libii, także przez 
odmowę przeprowadzenia w dniu 23 lu
tego 2016 r. głosowania w Izbie Repre
zentantów w sprawie rządu jedności na
rodowej. 

W dniu 23 lutego 2016 r. Saleh posta
nowił utworzyć komitet, który ma spot
kać się z innymi członkami »procesu li
bijsko-libijskiego«, który to organ sprze
ciwia się libijskiemu porozumieniu poli
tycznemu.  
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Imię i nazwisko Informacje umożliwia
jące identyfikację Powody 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

22. GHWELL, Khalifa 

alias AL GHWEIL, Khalifa 

AL-GHAWAIL, Khalifa 

Data urodzenia: 
1964 r. 

Misratah 

Khalifa Ghwell jest tzw. »premierem i mi
nistrem obrony« w nieuznawanym na 
arenie międzynarodowej Powszechnym 
Kongresie Narodowym (zwanym także 
»rządem zbawienia narodowego«) i odpo
wiada za jego działalność. 

W dniu 7 lipca 2015 r. Khalifa Ghwell 
zademonstrował swoje poparcie dla 
Frontu Stałości (Alsomood) – nowej for
macji wojskowej liczącej 7 brygad, której 
zadaniem jest niedopuszczenie do ufor
mowania rządu jedności w Trypolisie; 
dokonał tego przez obecność na uro
czystości inaugurującej tę formację, wraz 
z przewodniczącym Powszechnego Kon
gresu Narodowego Nurim Abu Sahmai
nem. 

Jako »premier« z ramienia Kongresu 
Gweil odgrywał centralną rolę w utrud
nianiu utworzenia rządu jedności naro
dowej utworzonego w ramach libijskiego 
porozumienia politycznego. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Ghweil, jako 
»premier i minister obrony« Kongresu 
w Trypolisie, nakazał aresztować mogą
cych pojawić się w Trypolisie członków 
nowego zespołu ds. bezpieczeństwa, któ
rych mianował premier-elekt rządu jed
ności narodowej.  

23. ABU SAHMAIN, Nuri 

Alias BOSAMIN, Nori 

BO SAMIN, Nuri 

BADI, Salahdin 

Data urodzenia: 
16.5.1956 r. 

Zuwara, Libia 

Nuri Abu Sahmain jest tzw. »prezyden
tem« w nieuznawanym na arenie mię
dzynarodowej Powszechnym Kongresie 
Narodowym (zwanym także »rządem 
zbawienia narodowego«) i odpowiada za 
jego działalność. 

Jako prezydent Nuri Abu Sahmain od
grywał centralną rolę w utrudnianiu li
bijskiego porozumienia politycznego 
i tworzenia rządu jedności narodowej 
oraz opozycji wobec tych działań. 

W dniu 15 grudnia 2015 r. Sahmain 
wezwał do odroczenia libijskiego poro
zumienia politycznego, które miało zos
tać uzgodnione na posiedzeniu w dniu 
15 grudnia 2015 r. 

W dniu 16 grudnia 2015 r. Sahmain wy
dał oświadczenie, w którym stwierdził, 
że Powszechny Kongres Narodowy nie 
zezwolił żadnemu ze swoich członków 
na uczestnictwo w tym posiedzeniu ani 
na podpisanie porozumienia politycz
nego. 

W dniu 1 stycznia 2016 r. w rozmowach 
ze specjalnym przedstawicielem ONZ 
Sahmain odrzucił libijskie porozumienie 
polityczne.”    
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