
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/283 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL  
(Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję (WPZiB) 2016/1693 z dnia 20 września 2016 r. dotyczącą środków ograniczających przeciwko 
ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym i uchylającą 
wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB (1), 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1693. 

(2)  Ze względu na ciągłe zagrożenie, jakie stanowią ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz osoby, grupy, przedsiębiorstwa 
i podmioty z nimi powiązane, do wykazu osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów zamieszczonego 
w załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 należy dodać jedną osobę. 

(3)  Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/1693, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 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 lutego 2018 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25. 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 dodaje się: 

„A.  Osoby 

1.  Fabien CLAIN (alias Omar); data urodzenia: 30 stycznia 1978 r.; miejsce urodzenia: Tuluza (Francja); obywatelstwo: 
francuskie; paszport nr 06AP104665, wydany w dniu 16.1.2006 (utracił ważność); krajowy dokument tożsamości 
nr 150161100206, wydany w dniu 8.1.2015 (ważny do dnia 7.1.2030).”.  
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