
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/29 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

dotyczące wykonania rozporządzenia (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 powołanie na stanowisko ministra spraw zagranicznych Faisala MEK
DADA, powinien on zostać dodany do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środ
kami ograniczającymi 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 określone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia. 

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 pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2021 r.  

W imieniu Rady 
A.P. ZACARIAS 
Przewodniczący     

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

Do wykazu w części A („Osoby”) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dodaje się pozycję w brzmieniu:                                                               

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Powody 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

„311. Faisal MEKDAD 

(alias Fayçal, al-Mekdad; 
Meqdad, al-Meqdad) 

( دادقملالصيف ) 

Data urodzenia: 1954 r. 

Miejsce urodzenia: Ghasm, 
prowincja Dara, Syria 
Płeć: mężczyzna 

Minister spraw zagranicznych. 
Mianowany w listopadzie 2020 r. 

Jako minister w rządzie ponosi 
współodpowiedzialność za bru
talne represje stosowane przez 
reżim syryjski wobec ludności 
cywilnej. 

15.1.2021”   
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