
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2018/656 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją 

w Afganistanie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją 
w Afganistanie (1), w szczególności jej art. 5, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB. 

(2)  W dniu 10 kwietnia 2018 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na 
podstawie ust. 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011), zaktua
lizował dane jednej osoby objętej środkami ograniczającymi. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57. 



ZAŁĄCZNIK 

Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zastępuje się wpisem w brzmieniu: 

„(83)  Mohammed Omar Ghulam Nabi 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: przywódca wiernych Amir ul-Mumineen (»amir 
al-muminin«), Afganistan. Data urodzenia: a) ok. 1966 r., b) 1960 r., c) 1953 r. Miejsce urodzenia: 
a) miejscowość Naw Deh, dystrykt Deh Rawud, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) dystrykt 
Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie przez 
ONZ: 12.4.2000. 

Inne informacje: Imię i nazwisko ojca: Ghulam Nabi, znany także jako mułła Musafir. Nie ma lewego oka. 
Szwagier Ahmada Jana Akhundzady Shukoora Akhundzady. Prawdopodobnie przebywa na pograniczu 
afgańsko-pakistańskim. Należy do plemienia Hotak. Przegląd na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
nr 1822 (2008) zakończono w dniu 27 lipca 2010 r. Podobno nie żyje od kwietnia 2013 roku. Link do 
strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/1427394 

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

Mohammed Omar posiada tytuł »Przywódcy Wiernych Islamskiego Emiratu Afganistanu« i jest naczelnym 
przywódcą ruchu talibskiego w hierarchii talibów. Udzielał schronienia Osamie bin Ladenowi (nie żyje) i jego 
siatce Al-Kaida w okresie przed atakami z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Od 2001 r. kieruje 
w Afganistanie talibami przeciwko rządowi afgańskiemu i jego sojusznikom. 

Mohammedowi Omarowi posłuszni są inni znaczący przywódcy wojskowi w tym regionie, np. Jalaluddin 
Haqqani.”.  
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