
DECIZIA (PESC) 2016/1755 A CONSILIULUI 

din 30 septembrie 2016 

de modificare 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 29, 

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 (1). 

(2)  La 31 martie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/478 (2), prin care a adăugat trei persoane, pentru 
o perioadă de șase luni, la lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în 
anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333. 

(3)  Având în vedere gravitatea situației, Consiliul a decis că măsurile restrictive ar trebui menținute pentru o perioadă 
suplimentară de șase luni și că expunerea de motive pentru trei persoane ar trebui modificată. 

(4)  Prin urmare, Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică după cum urmează:  

1. la articolul 17, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(3) Măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește rubricile 16, 17 și 18 din anexa II 
până la 2 aprilie 2017. 

(4) Măsurile menționate la articolul 9 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește rubricile 21, 22 și 23 din anexa IV 
până la 2 aprilie 2017.”;  

2. 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, 30 septembrie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. LAJČÁK  

1.10.2016 L 268/85 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) 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 (JO L 206, 1.8.2015, p. 34). 

(2) Decizia (PESC) 2016/478 a Consiliului din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având 
în vedere situația din Libia (JO L 85, 1.4.2016, p. 48). 



ANEXĂ 

Rubricile aferente persoanelor enumerate mai jos, astfel cum figurează în anexele II și IV la Decizia (PESC) 2015/1333, 
se înlocuiesc cu următoarele rubrici: 

„ANEXA II 

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2) 

A. Persoane  

Nume Informații de identificare Motive Data includerii în 
listă 

16. SALEH ISSA 
GWAIDER, 
Agila 

Data nașterii 1 iunie 
1942 

Locul nașterii: Elgubba, 
Libia. 

Pașaport: D001001 (Li
bia), eliberat la 22 ia
nuarie 2015 

Agila Saleh este președintele Camerei Reprezen
tanților din Libia de la 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 deputați
lor, Saleh a obstrucționat și a subminat tranziția 
politică din Libia, inclusiv refuzând de mai 
multe ori să organizeze votul cu privire la gu
vernul de uniune națională. 

La 23 august 2016, Saleh a adresat o scrisoare 
Secretarului General al Organizației Națiunilor 
Unite în care a criticat sprijinul ONU pentru 
guvernul de uniune națională, pe care l-a des
cris ca fiind impunerea «unui grup de persoane 
asupra poporului libian (…), cu încălcarea Con
stituției și a Cartei Organizației Națiunilor 
Unite». El a criticat adoptarea Rezoluției 2259 
(2015) a Consiliului de Securitate al Organiza
ției Națiunilor Unite, care a aprobat acordul de 
la Skhirat, și a amenințat să aducă atât Organi
zația Națiunilor Unite, pe care o consideră res
ponsabilă de sprijinirea «necondiționată și ne
justificată» a unui Consiliu prezidențial incom
plet, cât și Secretarul General al ONU, în fața 
Curții Penale Internaționale pentru încălcarea 
Cartei ONU, a Constituției libiene și a suverani
tății Libiei. Aceste declarații subminează spriji
nul pentru mediere oferit de ONU și de Misiu
nea de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL), astfel 
cum este exprimat în toate rezoluțiile relevante 
ale Consiliului de Securitate al ONU, în special 
în Rezoluția 2259(2015). 

La 6 septembrie 2016, Saleh a efectuat o vizită 
oficială în Niger împreună cu Abdullah al- 
Thani, «prim-ministru» al guvernului nerecunos
cut de la Tobruk, deși Rezoluția 2259(2015) so
licită încetarea sprijinului pentru și a contactelor 
oficiale cu instituții paralele care pretind că re
prezintă autoritatea legitimă, dar nu sunt părți 
la acord. 

1.4.2016 

1.10.2016 L 268/86 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nume Informații de identificare Motive Data includerii în 
listă 

17. GHWELL, 
Khalifa 

alias AL 
GHWEIL, 
Khalifa 

AL-GHAWAIL, 
Khalifa 

Data nașterii 1 ianuarie 
1956 

Locul nașterii: Misrath, 
Libia 

Naționalitate: libiană 

Pașaport: A005465 (Li
bia), eliberat la 12 apri
lie 2015, expiră la 
11 aprilie 2017 

Khalifa Ghwell a fost așa-numitul «prim-minis
tru și ministru al apărării» al Congresului Națio
nal General (CNG) (cunoscut și sub denumirea 
de «guvernul salvării naționale»), nerecunoscut 
la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil 
de activitățile acestuia. 

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat 
sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), 
o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, 
care urmărește să împiedice formarea unui gu
vern de uniune la Tripoli, prin participarea la 
ceremonia de semnare pentru inaugurarea for
ței, alături de «președintele» Congresului Națio
nal General, Nuri Abu Sahmain. 

Ca «prim-ministru» al Congresului Național Ge
neral, Ghwell a jucat un rol central în obstruc
ționarea instituirii guvernului de uniune națio
nală, instituit în temeiul Acordului politic li
bian. 

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. 

La 31 august 2016, acesta a ordonat «prim-mi
nistrului» și «ministrului apărării» ai «guvernului 
salvării naționale» să se întoarcă la posturile lor 
după ce Camera Reprezentanților a respins gu
vernul de uniune națională. 

1.4.2016 

18. ABU 
SAHMAIN, 
Nuri 

alias 
BOSAMIN, 
Nori 

BO SAMIN, 
Nuri 

Data nașterii 16.5.1956 

Zouara/Zuwara, Libia 

Nuri Abu Sahmain a fost așa-numitul «preșe
dinte» al Congresului Național General (CNG) 
(cunoscut și sub denumirea de «guvernul salvă
rii naționale»), nerecunoscut la nivel internațio
nal, fiind, astfel, responsabil de activitățile aces
tuia. 

Ca «președinte» al Congresului Național General, 
Nuri Abu Sahmain a avut o contribuție centrală 
la acțiunile de obstrucționare și de opoziție față 
de Acordul politic libian și instituirea guvernu
lui de uniune națională. 

La 15 decembrie 2015, Sahmain a solicitat 
amânarea Acordului politic libian, programat să 
fie convenit în cadrul unei reuniuni la 17 de
cembrie. 

La 16 decembrie 2015, Sahmain a emis o decla
rație în care se afirmă că Congresul Național 
General nu permite niciunuia dintre membrii 
săi să participe la reuniune sau să semneze 
Acordul politic libian. 

La 1 ianuarie 2016, Sahmain a respins Acordul 
politic libian în discuțiile cu reprezentantul spe
cial al ONU. 

1.4.2016”.  
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„ANEXA IV 

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2) 

A. Persoane  

Nume Informații de identificare Motive Data includerii în 
listă 

21. SALEH ISSA 
GWAIDER, 
Agila 

Data nașterii 1 iunie 
1942 

Locul nașterii: Elgubba, 
Libia 

Pașaport: D001001 (Li
bia), eliberat la 22 ia
nuarie 2015 

Agila Saleh este președintele Camerei Reprezen
tanților din Libia de la 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 deputați
lor, Saleh a obstrucționat și a subminat tranziția 
politică din Libia, inclusiv refuzând de mai 
multe ori să organizeze votul cu privire la gu
vernul de uniune națională. 

La 23 august 2016, Saleh a adresat o scrisoare 
Secretarului General al Organizației Națiunilor 
Unite în care a criticat sprijinul ONU pentru 
guvernul de uniune națională, pe care l-a des
cris ca fiind impunerea «unui grup de persoane 
asupra poporului libian (…), cu încălcarea Con
stituției și a Cartei Organizației Națiunilor 
Unite». El a criticat adoptarea Rezoluției 2259 
(2015) a Consiliului de Securitate al Organiza
ției Națiunilor Unite, care a aprobat acordul de 
la Skhirat, și a amenințat să aducă atât Organi
zația Națiunilor Unite, pe care o consideră res
ponsabilă de sprijinirea «necondiționată și ne
justificată» a unui Consiliu prezidențial incom
plet, cât și Secretarul General al ONU, în fața 
Curții Penale Internaționale pentru încălcarea 
Cartei ONU, a Constituției libiene și a suverani
tății Libiei. Aceste declarații subminează spriji
nul pentru mediere oferit de ONU și de Misiu
nea de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL), astfel 
cum este exprimat în toate rezoluțiile relevante 
ale Consiliului de Securitate al ONU, în special 
în Rezoluția 2259(2015). 

La 6 septembrie 2016, Saleh a efectuat o vizită 
oficială în Niger împreună cu Abdullah al- 
Thani, «prim-ministru» al guvernului nerecunos
cut de la Tobruk, deși Rezoluția 2259(2015) so
licită încetarea sprijinului pentru și a contactelor 
oficiale cu instituții paralele care pretind că re
prezintă autoritatea legitimă, dar nu sunt părți 
la acord. 

1.4.2016 
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Nume Informații de identificare Motive Data includerii în 
listă 

22. GHWELL, 
Khalifa 

alias AL 
GHWEIL, 
Khalifa 

AL-GHAWAIL, 
Khalifa 

Data nașterii 1 ianuarie 
1956 

Locul nașterii: Misrath, 
Libia 

Naționalitate: libiană 

Pașaport: A005465 (Li
bia), eliberat la 12 apri
lie 2015, expiră la 
11 aprilie 2017 

Khalifa Ghwell a fost așa-numitul «prim-minis
tru și ministru al apărării» al Congresului Națio
nal General (CNG) (cunoscut și sub denumirea 
de «guvernul salvării naționale»), nerecunoscut 
la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil 
de activitățile acestuia. 

La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat 
sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), 
o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, 
care urmărește să împiedice formarea unui gu
vern de uniune la Tripoli, prin participarea la 
ceremonia de semnare pentru inaugurarea for
ței, alături de «președintele» Congresului Națio
nal General, Nuri Abu Sahmain. 

Ca «prim-ministru» al Congresului Național Ge
neral, Ghwell a jucat un rol central în obstruc
ționarea instituirii guvernului de uniune națio
nală, instituit în temeiul Acordului politic li
bian. 

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. 

La 31 august 2016, acesta a ordonat «prim-mi
nistrului» și «ministrului apărării» ai «guvernului 
salvării naționale» să se întoarcă la posturile lor 
după ce Camera Reprezentanților a respins gu
vernul de uniune națională. 

1.4.2016 

23. ABU 
SAHMAIN, 
Nuri 

alias 
BOSAMIN, 
Nori 

BO SAMIN, 
Nuri 

Data nașterii 16.5.1956 

Zouara/Zuwara, Libia 

Nuri Abu Sahmain a fost așa-numitul «preșe
dinte» al Congresului Național General (CNG) 
(cunoscut și sub denumirea de «guvernul salvă
rii naționale»), nerecunoscut la nivel internațio
nal, fiind, astfel, responsabil de activitățile aces
tuia. 

Ca «președinte» al Congresului Național General, 
Nuri Abu Sahmain a avut o contribuție centrală 
la acțiunile de obstrucționare și de opoziție față 
de Acordul politic libian și instituirea guvernu
lui de uniune națională. 

La 15 decembrie 2015, Sahmain a solicitat 
amânarea Acordului politic libian, programat să 
fie convenit în cadrul unei reuniuni la 17 de
cembrie. 

La 16 decembrie 2015, Sahmain a emis o decla
rație în care se afirmă că Congresul Național 
General nu permite niciunuia dintre membrii 
săi să participe la reuniune sau să semneze 
Acordul politic libian. 

La 1 ianuarie 2016, Sahmain a respins Acordul 
politic libian în discuțiile cu reprezentantul spe
cial al ONU. 

1.4.2016”.  
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