
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/1292 

z dnia 31 lipca 2019 r. 

wykonujące 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) 2016/44. 

(2)  Zgodnie z art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/44 Rada przeprowadziła przegląd wykazu wskazanych osób 
i podmiotów zamieszczonego w załączniku III do tego rozporządzenia. 

(3)  Z wykazu osób i podmiotów zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 należy usunąć 
wpisy dotyczące dwóch osób. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (UE) 2016/44, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/44 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r. 

W imieniu Rady 
T. TUPPURAINEN 

Przewodnicząca  

2.8.2019 L 204/1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

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



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku III (Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 6 ust. 2) do 
rozporządzenia (UE) 2016/44 z wykazu zamieszczonego w części A (Osoby) skreśla się wpis 1 (dotyczący 
ABDUSSALAMA, Abdussalama Mohammeda) i wpis 14 (dotyczący AL-BAGHDADIEGO, Dra Abdulqadera Mohammeda) 
i odpowiednio zmienia się numerację pozostałych wpisów.  
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