
Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2011/302/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. dotyczącej wykonania 
decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136 z dnia 24 maja 2011 r.) 

Strona 92, załącznik otrzymuje brzmienie: 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 I 4 

Osoby 

Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

1. Bashar Al-Assad 
(Baszar al-Assad) 

data urodzenia: 11.9.1965 r., 
Damaszek; paszport dyploma
tyczny nr D1903 

prezydent republiki; rozkazodawca 
i główny sprawca represji wobec 
demonstrantów 

23.5.2011 

2. Mahir (alias Maher) 
Al-Assad 

data urodzenia: 8.12.1967 r.; 
paszport dyplomatyczny nr 
4138 

dowódca 4. zbrojnej dywizji 
wojskowej, członek dowództwa 
centralnego Partii Baas, przywódca 
gwardii republikańskiej; brat prezy
denta Baszara al-Assada; główny 
nadzorca użycia siły wobec demon
strantów 

9.5.2011 

3. Ali Mamluk (alias 
Mamlouk) 

data urodzenia: 19.2.1946 r., 
Damaszek; paszport dyploma
tyczny nr 983 

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; 
udział w użyciu siły wobec demon
strantów 

9.5.2011 

4. Muhammad Ibrahim 
Al-Sha’ar (alias 
Mohammad Ibrahim 
Al-Chaar) 

minister spraw wewnętrznych; udział 
w użyciu siły wobec demonstrantów 

9.5.2011 

5. Atej (alias Atef, Atif) 
Najib 

były szef służby bezpieczeństwa poli
tycznego w miejscowości Deraa; 
kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; 
udział w użyciu siły wobec demon
strantów 

9.5.2011 

6. Hafiz Makhluf (alias 
Hafez Makhlouf) 

data urodzenia: 2.4.1971 r., 
Damaszek; paszport 
dyplomatyczny nr 2246 

pułkownik i szef jednostki w ramach 
wywiadu ogólnego, oddział 
w Damaszku; kuzyn prezydenta 
Baszara al-Assada; bliski współpra
cownik Mahira al-Assada; udział 
w użyciu siły wobec demonstrantów 

9.5.2011 

7. Muhammad Dib 
Zaytun (alias 
Mohammed Dib 
Zeitoun) 

data urodzenia: 20.5.1951 r., 
Damaszek; paszport 
dyplomatyczny nr 
D000001300 

szef służby bezpieczeństwa politycz
nego; udział w użyciu siły wobec 
demonstrantów 

9.5.2011 

8. Amjad Al-Abbas szef służby bezpieczeństwa politycz
nego w miejscowości Banyas, udział 
w użyciu siły wobec demonstrantów 
w miejscowości Baida 

9.5.2011 

9. Rami Makhlouf data urodzenia: 10.7.1969 r., 
Damaszek; paszport nr 454224 

syryjski przedsiębiorca; powiązany 
z Mahirem al-Assadem; kuzyn prezy
denta Baszara al-Assada; zapewnianie 
reżimowi środków finansowych 
umożliwiających stosowanie siły 
wobec demonstrantów 

9.5.2011
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10. Abd Al-Fatah 
Qudsiyah 

data urodzenia: 1953 r., Hama; 
paszport dyplomatyczny nr 
D0005788 

szef wywiadu wojskowego Syrii; 
udział w represjach wobec ludności 
cywilnej 

9.5.2011 

11. Jamil Hassan szef wywiadu sił powietrznych Syrii; 
udział w represjach wobec ludności 
cywilnej 

9.5.2011 

12. Rustum Ghazali data urodzenia: 3.5.1953 r., 
Deraa; paszport dyplomatyczny 
nr D000000887 

szef wywiadu wojskowego Syrii, 
oddział lokalny w Damaszku; udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

9.5.2011 

13. Fawwaz Al-Assad data urodzenia: 18.6.1962 r., 
Kerdala; paszport nr 88238 

jako członek bojówek Shabiha brał 
udział w represjach wobec ludności 
cywilnej 

9.5.2011 

14. Munzir Al-Assad data urodzenia: 1.3.1961 r., 
Lattakia; paszport nr 86449 
i nr 842781 

jako członek bojówek Shabiha brał 
udział w represjach wobec ludności 
cywilnej 

9.5.2011 

15. Asif Shawkat data urodzenia: 15.1.1950 r., 
Al-Madehleh, Tartus 

zastępca Kierownika Personelu ds. 
Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.5.2011 

16. Hisham Ikhtiyar data urodzenia: 1941 r. szef Biura Bezpieczeństwa Narodo
wego Syrii; udział w represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.5.2011 

17. Faruq Al Shar′ data urodzenia: 10.12.1938 r. wiceprezydent Syrii; udział represjach 
wobec ludności cywilnej 

23.5.2011 

18. Muhammad Nasif 
Khayrbik 

data urodzenia: 10.4.1937 r. 
(lub 20.5.1937 r.), Hama; 
paszport dyplomatyczny nr 
0002250 

zastępca wiceprezydenta Syrii ds. 
bezpieczeństwa narodowego; udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.5.2011 

19. Mohamed Hamcho data urodzenia: 20.5.1966 r.; 
paszport nr 002954347 

szwagier Mahira al Assada; przedsię
biorca i lokalny przedstawiciel wielu 
spółek zagranicznych; zapewnianie 
reżimowi środków finansowych 
umożliwiających stosowanie represji 
wobec demonstrantów 

23.5.2011 

20. Iyad (alias Eyad) 
Makhlouf 

data urodzenia: 21.1.1973 r., 
Damaszek; paszport nr 
N001820740 

brat Ramiego Makhloufa; funkcjona
riusz wywiadu ogólnego; udział 
w represjach wobec ludności cywilnej 

23.5.2011 

21. Bassam Al Hassan doradca prezydenta do spraw strate
gicznych; udział w represjach wobec 
ludności cywilnej 

23.5.2011 

22. Dawud Rajiha szef personelu Sił Zbrojnych odpo
wiedzialny za udział wojska 
w represjach wobec pokojowo nasta
wionych demonstrantów 

23. 5.2011 

23. Ihab (alias Ehab, 
Iehab) Makhlouf 

data urodzenia: 21.1.1973 r., 
Damaszek; paszport nr 
N002848852 

wiceprezydent SyriaTel i 
przedstawiciel amerykańskiej firmy 
Ramiego Makhloufa; zapewnianie 
reżimowi środków finansowych 
umożliwiających stosowanie represji 
wobec demonstrantów 

23.5.2011
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