
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/350 

z dnia 4 marca 2019 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012. 

(2)  Zważywszy na powagę sytuacji w Syrii oraz ze względu na ostatnie mianowania na stanowiska ministrów 
i zmiany na stanowiskach gubernatorów, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych 
środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy dodać 
siedem osób. Należy ponadto zaktualizować informacje dotyczące ośmiu osób umieszczonych w wykazie 
w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2019 r. 

W imieniu Rady 
A. ANTON 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

I.  Następujące osoby dodaje się do wykazu zamieszczonego w sekcji A (Osoby) załącznika II do rozporządzenia (UE) 
nr 36/2012:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„275. Generał dywizji 
Mohammad 
Khaled al- 
Rahmoun 

Data urodzenia: 1957 r.; 
miejsce urodzenia: Idleb; 

płeć: mężczyzna 

Minister spraw wewnętrznych. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019 

276. Mohammad 
Rami Radwan 
Martini 

Data urodzenia: 1970 r.; 
miejsce urodzenia: 
Aleppo; 

płeć: mężczyzna 

Minister turystyki. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019 

277. Imad Muwaffaq 
al-Azab 

Data urodzenia: 1970 r.; 
miejsce urodzenia: 
okolice Damaszku; 

płeć: mężczyzna 

Minister edukacji. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019 

278. Bassam Bashir 
Ibrahim 

Data urodzenia: 1960 r.; 
miejsce urodzenia: 
Hama; 

płeć: mężczyzna 

Minister szkolnictwa wyższego. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019 

279. Suhail 
Mohammad 
Abdullatif 

Data urodzenia: 1961 r.; 
miejsce urodzenia: 
Latakia; 

płeć: mężczyzna 

Minister robót publicznych i mieszkalnic
twa. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019 

280. Iyad Mohammad 
al-Khatib 

Data urodzenia: 1974 r.; 
miejsce urodzenia: 
Damaszek; 

płeć: mężczyzna 

Minister ds. telekomunikacji i technolo
gii. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019 

281. Mohammad 
Maen Zein-al- 
Abidin Jazba 

Data urodzenia: 1962 r.; 
miejsce urodzenia: 
Aleppo; 

płeć: mężczyzna 

Minister przemysłu. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

4.3.2019”  

II.  W wykazie zamieszczonym w sekcji A (Osoby) załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB poniższe wpisy otrzymują 
następujące brzmienie:  

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„74. Mohammad 
Walid Ghazal 

Data urodzenia: 1951 r.; 
miejsce urodzenia: 
Aleppo; 

płeć: mężczyzna 

Były minister mieszkalnictwa i rozwoju 
miast. Jako były minister ponosi wspó
łodpowiedzialność za brutalne represje 
stosowane przez reżim wobec ludności 
cywilnej. 

21.10.2014 

107. Mohammad 
Ibrahim Al-Sha'ar 

Data urodzenia: 1956 r.; 
miejsce urodzenia: 
Aleppo; 

płeć: mężczyzna 

Były minister spraw wewnętrznych. Jako 
były minister ponosi współodpowie
dzialność za brutalne represje stosowane 
przez reżim wobec ludności cywilnej. 

1.12.2011 

172. Ali Hadar płeć: mężczyzna Szef Agencji ds. Pojednania Narodowego 
i były sekretarz stanu ds. pojednania na
rodowego. Jako były minister ponosi 
współodpowiedzialność za brutalne re
presje stosowane przez reżim wobec lud
ności cywilnej. 

16.10.2012 
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Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

188. Bishr Riyad 
Yazigi 

Data urodzenia: 1972 r.; 

płeć: mężczyzna 

Były minister turystyki. Jako były minis
ter ponosi współodpowiedzialność za 
brutalne represje stosowane przez reżim 
wobec ludności cywilnej. 

24.6.2014 

190. Hussein Arnous 
(alias Arnus) 

Data urodzenia: 1953 r.; 

płeć: mężczyzna 

Minister zasobów wodnych. Jako minis
ter rządu ponosi współodpowiedzialność 
za brutalne represje wobec ludności cy
wilnej. 

24.6.2014 

213. Bishr al-Sabban 
(alias Mohammed 
Bishr Al-Sabban; 
Bishr Mazin Al- 
Sabban) 

płeć: mężczyzna Były gubernator muhafazy Damaszek, 
powołany przez Baszszara al-Asada 
i z nim powiązany. Wspiera reżim i jest 
odpowiedzialny za brutalne represje wo
bec ludności cywilnej w Syrii, w tym za 
udział w dyskryminacyjnych działaniach 
wobec społeczności sunnickiej w stolicy. 

28.10.2016 

217. Atef Naddaf Data urodzenia: 1956 r.; 
miejsce urodzenia: 
okolice Damaszku; 

płeć: mężczyzna 

Minister ds. handlu wewnętrznego i och
rony konsumentów. 

Powołany w listopadzie 2018 r. 

14.11.2016 

219. Ali Al-Zafir Data urodzenia: 1962 r.; 
miejsce urodzenia: 
Tartus; 

płeć: mężczyzna 

Były minister ds. telekomunikacji i tech
nologii. Jako były minister ponosi wspó
łodpowiedzialność za brutalne represje 
stosowane przez reżim wobec ludności 
cywilnej. 

14.11.2016”   
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