
Poniższe informacje skierowane są do następujących osób: dr Emad Abul-Ghani Sabouni (alias 
Imad Abdul Ghani Al Sabuni); inż. Bassam Hanna; dr Mahmoud Ibraheem (alias Ibrahim) Sa’iid 
(alias Said, Sa’eed, Saeed); dr Lubana (alias Lubanah) Mushaweh (alias Mshaweh, Mshawweh, 
Mushawweh); dr Abdul-Salam Al Nayef; Hassan Hijazi; dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/
Orphaly); Samir Izzat Qadi Amin; dr Malek Ali; osoby te są objęte środkami ograniczającymi 
przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2014/C 373/06)

Rada zamierza zmienić uzasadnienia umieszczenia w wykazie dotyczące wyżej wymienionych osób:

 Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data umieszczenia 
w wykazie

114 Dr Emad ( ) Abdul-Ghani 
( ) Sabouni ( ) 
(alias: Imad Abdul Ghani Al 
Sabuni)

Data urodzenia: 1964 r.
Miejsce urodzenia: 
Damaszek

Były minister ds. telekomunika
cji i technologii. Jako były 
minister rządu ponosi współod
powiedzialność za brutalne 
represje stosowane przez reżim 
wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

157 Inż. Bassam ( ) Hanna 
( )

 Były minister zasobów wod
nych. Jako były minister rządu 
ponosi współodpowiedzialność 
za brutalne represje stosowane 
przez reżim wobec ludności 
cywilnej.

16.10.2012

162 Dr Mahmoud ( ) 
Ibraheem ( ) (alias 
Ibrahim) Sa’iid ( ) (alias 
Said, Sa’eed, Saeed)

 Były minister transportu. Jako 
były minister rządu ponosi 
współodpowiedzialność za bru
talne represje stosowane przez 
reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

166 Dr Lubana ( ) (alias 
Lubanah) Mushaweh ( ) 
(alias Mshaweh, Mshawweh, 
Mushawweh)

Data urodzenia: 1955 r.
Miejsce urodzenia: 
Damaszek

Była minister kultury. Jako była 
minister rządu ponosi współod
powiedzialność za brutalne 
represje stosowane przez reżim 
wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

171 Dr Abdul-Salam ( ) 
Al Nayef ( )

 Były minister zdrowia. Jako 
były minister rządu ponosi 
współodpowiedzialność za bru
talne represje stosowane przez 
reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

184 Hassan Hijazi Data urodzenia: 1964 r. Były minister pracy. Jako były 
minister rządu ponosi współod
powiedzialność za brutalne 
represje stosowane przez reżim 
wobec ludności cywilnej.

24.6.2014
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 Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data umieszczenia 
w wykazie

186 Dr Khodr Orfali
(alias Khud/Khudr Urfali/
Orphaly)

Data urodzenia: 1956 r. Były minister gospodarki 
i handlu zagranicznego. Jako 
były minister rządu ponosi 
współodpowiedzialność za bru
talne represje stosowane przez 
reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

187 Samir Izzat Qadi Amin Data urodzenia: 1966 r. Były minister ds. handlu wew
nętrznego i ochrony konsumen
tów. Jako były minister rządu 
ponosi współodpowiedzialność 
za brutalne represje stosowane 
przez reżim wobec ludności 
cywilnej.

24.6.2014

189 Dr Malek Ali
(alias Malik)

Data urodzenia: 1956 r. Były minister szkolnictwa 
wyższego. Jako minister rządu 
ponosi współodpowiedzialność 
za brutalne represje stosowane 
przez reżim wobec ludności 
cywilnej.

24.6.2014

Ewentualne uwagi odnośnych osób należy kierować w ciągu 3 tygodni od daty opublikowania tego ogłoszenia na nastę
pujący adres:

Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Odnośne osoby mogą w dowolnym terminie zwrócić się do Rady, przedstawiając dokumenty uzupełniające, z wnio
skiem o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich w wykazie; wnioski należy kierować na podany 
wyżej adres.
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