
HATÁROZATOK 

A TANÁCS (KKBP) 2018/1540 HATÁROZATA 

(2018. október 15.) 

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, 
csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 

2016/1693 határozat módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállal
kozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, valamint a 2002/402/KKBP közös álláspont hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 20-i (KKBP) 2016/1693 tanácsi határozatra (1), 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1)  A Tanács 2016. szeptember 20-án elfogadta a (KKBP) 2016/1693 határozatot. 

(2)  A (KKBP) 2016/1693 határozat 2. cikkének (2) bekezdésében és 3. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglalt 
korlátozó intézkedéseket 2018. október 31-ig kell alkalmazni. Az említett határozat felülvizsgálata alapján 
a korlátozó intézkedések hatályát 2019. október 31-ig meg kell hosszabbítani. 

(3) Egy személyt fel kell venni a (KKBP) 2016/1693 határozat mellékletében felsorolt személyek, csoportok, vállal
kozások és szervezetek jegyzékébe. 

(4)  A (KKBP) 2016/1693 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A (KKBP) 2016/1693 határozat 6. cikkének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A 2. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében említett intézkedéseket 2019. október 31-ig 
kell alkalmazni.” 

2. cikk 

A (KKBP) 2016/1693 határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul. 

3. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2018. október 15-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
F. MOGHERINI  

2018.10.15. L 257 I/3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   

(1) HL L 255., 2016.9.21., 25. o. 



MELLÉKLET 

A következő személy felvételre kerül a (KKBP) 2016/1693 határozat mellékletében szereplő jegyzékbe: 

„3.  Hocine BOUGUETOF; születési idő: 1959. július 1., születési hely: Tebessa (Algéria); állampolgárság: algériai.”  

2018.10.15. L 257 I/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   
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