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RADA 

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 
Rady 2010/788/WPZiB , wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/190, i w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady 
(UE) 2020/189, wprowadzającym niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko 

osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga 

(2020/C 49/07) 

Poniższe informacje skierowane są do osoby wskazanej w załączniku I do decyzji Rady 2010/788/WPZiB (1), wykonywanej 
decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/190 (2) , i w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) 1183/2005 (3), wykony
wanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/189 (4), wprowadzającego niektóre szczególne środki ograni
czające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki 
Konga. 

W dniu 6 lutego 2020 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiony na mocy rezo-
lucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004), dodał jedną osobę do wykazu osób i pod-
miotów objętych środkami ograniczającymi. 

Zainteresowana osoba może w każdej chwili wystąpić do komitetu ONZ, ustanowionego na mocy pkt 9 rezolucji RB ONZ 
nr 2374 (2017), wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozważenie decyzji o jej umieszczeniu w 
wykazie ONZ. Wniosek taki należy przesłać na następujący adres: 

United Nations – Focal point for delisting 
Security Council Subsidiary Organs Branch 
Room S-3055 E 
New York, NY 10017 
United States of America 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533 

Zainteresowana osoba może wystąpić do Rady o ponowne rozważenie decyzji o jej umieszczeniu w wyżej wspomnianym 
wykazie; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć na następujący adres: 

Council of the European Union 
General Secretariat 
RELEX.1.C 
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
1048 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

(1) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30. 
(2) Dz.U. L 40I z 13.2.2020, s. 3. 
(3) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1. 
(4) Dz.U. L 40I z 13.2.2020, s. 1. 
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adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu 

Należy także zwrócić uwagę, że decyzję Rady można zaskarżyć do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określo
nymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.   
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