
DECIZII 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2018/167 A CONSILIULUI 

din 2 februarie 2018 

privind punerea 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 12 alineatul (1), 

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)  La 26 ianuarie 2018, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul 
Rezoluției 1970 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a reînnoit și a modificat 
informațiile referitoare la o navă inclusă pe lista celor cărora li se aplică măsurile restrictive. 

(3)  Prin urmare, anexa V la Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa V la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2018. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
E. ZAHARIEVA  
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(1) JO L 206, 1.8.2015, p. 34. 



ANEXĂ 

În secțiunea B (Entități) din Anexa V la Decizia (PESC) 2015/1333, rubrica 2 se înlocuiește cu următorul text: 

„2.  Nume: Lynn S 

Alias: indisponibil. Cunoscută anterior sub denumirea: indisponibil. Adresă: indisponibil. Includere pe listă 
la: 2 august 2017 (modificată la 31 octombrie 2017 și la 26 ianuarie 2018). 

Informații suplimentare 

Numărul OMI: 8706349. Inclusă pe listă în conformitate cu punctul 10 literele (a) și (b) din Rezoluția 2146  
(2014), astfel cum a fost extinsă și modificată de punctul 2 din Rezoluția 2362 (2017) (interdicții de încărcare, 
transport sau descărcare; interdicție de a intra în porturi). În temeiul punctului 11 din Rezoluția 2146, prezenta 
desemnare a fost reînnoită de comitet la 26 ianuarie 2018 (precedenta desemnare fiind valabilă până 
la 29 ianuarie 2018) și este valabilă până la 28 aprilie 2018, cu excepția cazului în care i se pune capăt înainte 
de termen de către comitet în conformitate cu punctul 12 din Rezoluția 2146. Statul de pavilion: Saint Vincent 
și Grenadinele. La 6 octombrie 2017, nava se afla în apele teritoriale ale Libanului, după care și-a îndreptat 
cursul spre vest.”  
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