
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/1340 A CONSILIULUI 

din 4 august 2016 

de punere în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Libia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere 
situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (1), în special articolul 13 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333. 

(2)  Informațiile referitoare la două persoane care figurează în anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui 
actualizate. 

(3)  Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui, prin urmare, să fie modificată, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. LAJČÁK  
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(1) JO L 206, 1.8.2015, p. 34. 



ANEXĂ 

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos prevăzută în secțiunea A din anexa II la Decizia (PESC) 2015/1333 se 
înlocuiesc cu următorul text:  

Nume Informații de identificare Motive Data inclu
derii în listă 

„16. SALEH ISSA 
GWAIDER, Agila 

Data nașterii: 1 iunie 1942 

Locul nașterii: Elgubba, 
Libia. 

Pașaport: D001001 (Libia) 
eliberat la 22 ianuarie 
2015 

Agila Saleh este președintele Consiliului depu
taților al Camerei Reprezentanților din Libia 
începând cu data de 5 august 2014. 

La 17 decembrie 2015, Saleh și-a exprimat 
opoziția față de Acordul politic libian, semnat 
la 17 decembrie 2015. 

În calitatea de președinte al Consiliului depu
taților, Saleh a obstrucționat și a subminat 
tranziția politică din Libia, inclusiv prin refu
zul de a organiza un vot în cadrul Camerei 
Reprezentanților, la 23 februarie 2016, cu pri
vire la guvernul de uniune națională. 

La 23 februarie 2016, Saleh a decis să creeze 
un comitet care se preconizează că va reuni și 
alți membri ai «procesului libian-libian», care 
se opune Acordului politic libian. 

1.4.2016 

17. GHWELL, Khalifa 

alias AL GHWEIL, 
Khalifa 

AL-GHAWAIL, 
Khalifa 

Data nașterii: 1 ianuarie 
1956 

Locul nașterii: Misurata, 
Libia 

Naționalitate: libiană 

Pașaport: A005465 (Libia) 
eliberat la 12 aprilie 2015, 
expiră la 11 aprilie 2017 

Khalifa Ghwell este așa-numitul «prim-minis
tru și ministru al apărării» al Congresului Na
țional General (CNG) (cunoscut și sub denu
mirea de «guvernul salvării naționale»), nere
cunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, 
responsabil de activitățile acestuia. 

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat 
sprijinul pentru Frontul Statornicia (Also
mood), o nouă forță militară formată din 
șapte brigăzi, care urmărește să împiedice for
marea unui guvern de uniune la Tripoli, prin 
participarea la ceremonia de semnare de inau
gurare a forței, alături de președintele Congre
sului Național General, Nuri Abu Sahmain. 

Ca «prim-ministru» al Congresului Național 
General, Ghwell a jucat un rol central în ob
strucționarea instituirii guvernului de uniune 
națională, instituit în temeiul Acordului politic 
libian. 

La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de «prim- 
ministru și ministru al apărării» al Congresului 
Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus 
arestarea tuturor membrilor noii echipe de se
curitate, numiți de prim-ministrul desemnat al 
guvernului de uniune națională, care au venit 
la Tripoli. 

1.4.2016”  
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Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos prevăzută în secțiunea A din anexa IV la Decizia (PESC) 2015/1333 se 
înlocuiesc cu următorul text:  

Nume Informații de identificare Motive Data inclu
derii în listă 

„21. SALEH ISSA 
GWAIDER, Agila 

Data nașterii: 1 iunie 1942 

Locul nașterii: Elgubba, 
Libia. 

Pașaport: D001001 (Libia) 
eliberat la 22 ianuarie 
2015 

Agila Saleh este președintele Consiliului depu
taților al Camerei Reprezentanților din Libia 
începând cu data de 5 august 2014. 

La 17 decembrie 2015, Saleh și-a exprimat 
opoziția față de Acordul politic libian, semnat 
la 17 decembrie 2015. 

În calitatea de președinte al Consiliului depu
taților, Saleh a obstrucționat și a subminat 
tranziția politică din Libia, inclusiv prin refu
zul de a organiza un vot în cadrul Camerei 
Reprezentanților, la 23 februarie 2016, cu pri
vire la guvernul de uniune națională. 

La 23 februarie 2016, Saleh a decis să creeze 
un comitet care se preconizează că va reuni și 
alți membri ai «procesului libian-libian», care 
se opune Acordului politic libian. 

1.4.2016 

22. GHWELL, Khalifa 

alias AL GHWEIL, 
Khalifa 

AL-GHAWAIL, 
Khalifa 

Data nașterii: 1 ianuarie 
1956 

Locul nașterii: Misurata, 
Libia 

Naționalitate: libiană 

Pașaport: A005465 (Libia) 
eliberat la 12 aprilie 2015, 
expiră la 11 aprilie 2017 

Khalifa Ghwell este așa-numitul «prim-minis
tru și ministru al apărării» al Congresului Na
țional General (CNG) (cunoscut și sub denu
mirea de «guvernul salvării naționale»), nere
cunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, 
responsabil de activitățile acestuia. 

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat 
sprijinul pentru Frontul Statornicia (Also
mood), o nouă forță militară formată din 
șapte brigăzi, care urmărește să împiedice for
marea unui guvern de uniune la Tripoli, prin 
participarea la ceremonia de semnare de inau
gurare a forței, alături de președintele Congre
sului Național General, Nuri Abu Sahmain. 

Ca «prim-ministru» al Congresului Național 
General, Ghwell a jucat un rol central în ob
strucționarea instituirii guvernului de uniune 
națională, instituit în temeiul Acordului politic 
libian. 

La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de «prim- 
ministru și ministru al apărării» al Congresului 
Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus 
arestarea tuturor membrilor noii echipe de se
curitate, numiți de prim-ministrul desemnat al 
guvernului de uniune națională, care au venit 
la Tripoli. 

1.4.2016”   
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