
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/466 

z dnia 21 marca 2018 r. 

zmieniająca decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie 

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 21 marca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/172/WPZiB (1) dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie. 

(2)  Z przeglądu decyzji 2011/172/WPZiB wynika, że obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do 
dnia 22 marca 2019 r. 

(3)  Należy zmienić uzasadnienia dotyczące czterech osób umieszczonych w wykazie znajdującym się w załączniku 
do decyzji 2011/172/WPZiB. 

(4)  Sześć osób należy skreślić z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów w załączniku do decyzji 
2011/172/WPZiB. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/172/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2011/172/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 22 marca 2019 r.”;  

2) w załączniku wprowadza się zmiany zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Rady 2011/172/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie (Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 63). 



ZAŁĄCZNIK 

1.  W załączniku do decyzji 2011/172/WPZiB wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej zastępuje się następującymi 
wpisami:  

Imię i nazwisko (i ewen
tualne pseudonimy) Informacje identyfikacyjne Powody umieszczenia w wykazie 

2. „Suzanne Saleh 
Thabet 

Małżonka Mohameda Hosniego 
Elsajeda Mubaraka, byłego 
prezydenta Arabskiej Republiki 
Egiptu 

Data urodzenia: 28.2.1941 

Kobieta 

Osoba powiązana z Mohamedem Hosnim Elsaje
dem Mubarakiem, wobec której władze egipskie 
prowadzą postępowanie sądowe lub postępowa
nie o odzyskanie mienia w związku z prawomoc
nym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierze
nia funduszy państwowych, na podstawie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji. 

4. Hajdi Mahmud 
Magdi Hussajn 
Rasech 

Małżonka Alaa Mohameda 
Hosniego Elsajeda Mubaraka, syna 
byłego prezydenta Arabskiej 
Republiki Egiptu 

Data urodzenia: 5.10.1971 

Kobieta 

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą 
postępowanie sądowe lub postępowanie o odzys
kanie mienia w związku z prawomocnym wyro
kiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy 
państwowych, na podstawie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji; jest ona 
także powiązana z Alaa Mohamedem Hosnim El
sajedem Mubarakiem. 

6. Chadiga Mahmud El 
Dżammal 

Małżonka Dżamala Mahameda 
Hosniego Elsajeda Mubaraka, syna 
byłego prezydenta Arabskiej 
Republiki Egiptu 

Data urodzenia: 13.10.1982 

Kobieta 

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą 
postępowanie sądowe lub postępowanie o odzys
kanie mienia w związku z prawomocnym wyro
kiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy 
państwowych, na podstawie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji; jest ona 
także powiązana z Dżamalem Mohamedem Hos
nim Elsajedem Mubarakiem. 

19. Elham Sajed Salem 
Szarszar 

Małżonka Habiba Ibrahima 
Eladliego 

Data urodzenia: 23.1.1963 

Kobieta 

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą 
postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierze
nia funduszy państwowych, na podstawie Kon
wencji Narodów Zjednoczonych przeciwko ko
rupcji; jest ona także powiązana z Habibem 
Ibrahimem Eladlim.”  

2.  W załączniku do decyzji 2011/172/WPZiB skreśla się wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej:  

7. Ahmed Abdelaziz Ezz,  

8. Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama,  

9. Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin,  

10. Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar,  

11. Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksud Elmagrabi,  

12. Naglaa Abdalla El Gazaerly.  
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