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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS 843/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2011. augusztus 23.) 

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet 
végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések 
meghozataláról szóló, 2011. május 9-i 442/2011/EU tanácsi 
rendeletre ( 1 ), és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére, 

mivel: 

(1) A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a 442/2011/EU 
rendeletet. 

(2) Figyelembe véve a szíriai helyzet súlyosságát és össz
hangban a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről 
szóló 2011/273/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 
2011. augusztus 23-i 2011/515/KKBP tanácsi végrehaj

tási határozattal ( 2 ), további személyeket és szervezeteket 
kell felvenni a 442/2011/EU rendelet II. mellékletében 
foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó termé
szetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegy
zékébe, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szerveze
teket fel kell venni a 442/2011/EU rendelet II. mellékletében 
foglalt jegyzékbe. 

2. cikk 

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

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 23-án. 

a Tanács részéről 
az elnök 

M. DOWGIELEWICZ

HU 2011.8.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 218/1 

( 1 ) HL L 121., 2011.5.10., 1. o. ( 2 ) A Hivatalos lap 20-ik oldalán található.



MELLÉKLET 

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek 

A. Személyek 

Név 
Azonosító adatok 

(születési idő, születési 
hely…) 

A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

1. Hayel AL-ASSAD Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. 
páncéloshadosztálya katonai rendőrségi 
egységének a vezetője. Az említett egység 
közreműködik a polgári lakosság 
elnyomásában. 

2011.8.23. 

2. Ali AL-SALIM A szíriai védelmi minisztérium ellátásért 
felelős irodájának az igazgatója; a szóban 
forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg 
teljes fegyverbeszerzését. 

2011.8.23. 

3. Nizar AL-ASSAAD Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú 
kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia 
régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha 
milícia tevékenységeihez. 

2011.8.23. 

4. Rafiq SHAHADAH 
dandártábornok 

A szíriai katonai hírszerzés belügyekkel 
foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének 
a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi 
polgári lakosság elnyomásában és az ellenük 
irányuló erőszakos fellépésben. 
Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai 
kérdésekben és a katonai hírszerzés 
területén. 

2011.8.23. 

5. JAMEA JAMEA (Jami Jami) 
dandártábornok 

A szíriai katonai hírszerzés deir-ez-zóri 
részlegének a vezetője; 
közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al- 
bukamali polgári lakosság elnyomásában és 
az ellenük irányuló erőszakos fellépésben 

2011.8.23. 

6. Hassan Bin-Ali 
AL-TURKMANI 

Szül. idő és hely: 
1935, Aleppó. 

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi 
miniszter, Bashar Al-Assad elnök 
különmegbízottja. 

2011.8.23. 

7. Muhammad Said 
BUKHAYTAN 

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt 
regionális titkárának helyettese, 2000 és 
2005 között a regionális Baath Párt 
nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 
között Hama kormányzója. 
Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad 
elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim 
magas rangú döntéshozójaként elrendelte a 
polgári lakosság elleni erőszakos fellépést. 

2011.8.23. 

8. Ali DOUBA Az 1980. évi hamai gyilkosságok felelőse. 
Bashar Al-Assad elnök különleges 
tanácsadójaként visszarendelték 
Damaszkuszba. 

2011.8.23. 

9. Nawful AL-HUSAYN 
dandártábornok 

A szíriai katonai hírszerzés idlibi részlegének 
a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib 
tartományi polgári lakosság elnyomásában és 
az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. 

2011.8.23. 

10. Husam SUKKAR 
dandártábornok 

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki 
tanácsadó. 
Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok 
által a polgári lakosság ellen alkalmazott 
elnyomás és erőszakos fellépések ügyében. 

2011.8.23. 

11. Muhammed ZAMRINI 
dandártábornok 

A szíriai katonai hírszerzés homszi 
részlegének a vezetője; 
közvetlen részvétel a homszi polgári 
lakosság elnyomásában és az ellenük 
irányuló erőszakos fellépésben. 

2011.8.23.
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Név 
Azonosító adatok 

(születési idő, születési 
hely…) 

A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

12. Munir ADANOV (ADNUF) 
altábornagy 

A szíriai hadsereg műveletekért és 
kiképzésért felelős helyettes vezérkari 
főnöke; 
közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság 
elnyomásában és az ellenük irányuló 
erőszakos fellépésben. 

2011.8.23. 

13. Ghassan KHALIL 
dandártábornok 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság 
információs részlegének a vezetője; 
közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság 
elnyomásában és az ellenük irányuló 
erőszakos fellépésben. 

2011.8.23. 

14. Mohammed JABIR Szül. hely: Latakia. A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll 
Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a 
polgári lakosság elnyomásában és az ellenük 
irányuló erőszakos fellépésben, valamint a 
Sabiha milíciacsoportok koordinálásában. 

2011.8.23. 

15. Samir HASSAN Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al- 
Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag 
támogatja a szíriai rezsimet. 

2011.8.23. 

B. Szervezetek 

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

1. Politikai Biztonsági 
Igazgatóság 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír 
állami szolgálat. 

2011.8.23. 

2. Általános Hírszerzési 
Igazgatóság 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír 
állami szolgálat. 

2011.8.23. 

3. Katonai Hírszerzési 
Igazgatóság 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír 
állami szolgálat. 

2011.8.23. 

4. A légierő hírszerzési 
szolgálata 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír 
állami szolgálat. 

2011.8.23. 

5. IRGC Qods Erők (más 
néven: Quds Erők) 

Teherán, Irán A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám 
Forradalmi Gárda (IRGC) különleges 
alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést 
és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim 
számára a szíriai tüntetések leveréséhez. 
Az IRGC Qods Erői technikai 
segítségnyújtást, felszerelést és támogatást 
biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok 
számára a polgári tiltakozó mozgalmak 
leveréséhez. 

2011.8.23.
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