
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1334 

z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (1), w szczególności jego art. 21 ust. 2, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 stycznia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 2016/44. 

(2) Należy zaktualizować informacje dotyczące dwóch osób umieszczonych w wykazie w załączniku III do rozporzą
dzenia (UE) 2016/44. 

(3)  Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie (UE) 2016/44, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zamieszczone w sekcji A załącznika III do rozporządzenia (UE) 2016/44 
otrzymują brzmienie:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„21. SALEH ISSA 
GWAIDER, Agila 

Data urodzenia: 1 czerwca 
1942 r. 

Miejsce urodzenia: Elgubba, 
Libia 

Paszport: D001001 (Libia), 
wydany 22 stycznia 
2015 r. 

Agila Saleh jest przewodniczącym libijskiej 
Rady Deputowanych w Izbie Reprezentantów 
od dnia 5 sierpnia 2014 r. 

17 grudnia 2015 r. Saleh wyraził sprzeciw 
wobec libijskiego porozumienia politycznego 
podpisanego dnia 17 grudnia 2015 r. 

Jako przewodniczący Rady Deputowanych Sa
leh utrudniał i podważał transformację poli
tyczną Libii, także przez odmowę przeprowa
dzenia dnia 23 lutego 2016 r. w Izbie Repre
zentantów głosowania w sprawie rządu jed
ności narodowej. 

W dniu 23 lutego 2016 r. Saleh postanowił 
utworzyć komitet – komitet ten ma zorgani
zować posiedzenie z udziałem innych człon
ków »procesu libijsko-libijskiego« i sprzeciwia 
się libijskiemu porozumieniu politycznemu. 

1.4.2016 

22. GHWELL, Khalifa 

alias AL GHWEIL, 
Khalifa 

AL-GHAWAIL, 
Khalifa 

Data urodzenia: 1 stycznia 
1956 r. 

Miejsce urodzenia: 
Misurata, Libia 

Obywatelstwo: libijskie 

Paszport: A005465 (Libia), 
wydany 12 kwietnia 
2015 r., termin ważności: 
11 kwietnia 2017 r. 

Khalifa Ghwell jest tzw. »premierem i mini
strem obrony« w nieuznawanym na arenie 
międzynarodowej Powszechnym Kongresie 
Narodowym (zwanym także »rządem zbawie
nia narodowego«) i odpowiada za jego działal
ność. 

W dniu 7 lipca 2015 r. Khalifa Ghwell zade
monstrował swoje poparcie dla Frontu Sta
łości (Alsomood) – nowej formacji wojskowej 
liczącej siedem brygad, której zadaniem jest 
niedopuszczenie do uformowania rządu jed
ności w Trypolisie; dokonał tego przez obec
ność na uroczystości podpisania inaugurującej 
tę formację, wraz z przewodniczącym Po
wszechnego Kongresu Narodowego Nurim 
Abu Sahmainem. 

Jako »premier« z ramienia Powszechnego Kon
gresu Narodowego Ghwell odgrywał centralną 
rolę w utrudnianiu utworzenia rządu jedności 
narodowej utworzonego w ramach libijskiego 
porozumienia politycznego. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Ghwell, jako 
»premier i minister obrony« Powszechnego 
Kongresu Narodowego w Trypolisie, nakazał 
aresztować mogących pojawiać się w Trypoli
sie członków nowego zespołu ds. bezpieczeń
stwa, których mianował premier elekt rządu 
jedności narodowej. 

1.4.2016”   
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