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UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

Ogłoszenie skierowane do pewnych osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki 
ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB oraz rozporządzeniu Rady (UE) 

nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 

(2020/C 124/02) 

Następujące osoby wymienione w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB (1) i w załączniku II do rozporządzenia 
Rady (UE) nr 36/2012 (2) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii są proszone o zwrócenie 
uwagi na poniższe informacje: Muhammad Dib Zaytun (nr 6), Jamil Hassan (nr 10), Bassam Al Hassan (nr 20), Riyad Chali
che (nr 24), dowódca brygady Mohammad Ali Jafari (nr 25), Hossein Taeb (nr 27), generał Aous Aslan (nr 58), generał 
Ghassan Belal (nr 59), Kifah Moulhem (nr 66), Mohamed Heikmat Ibrahim (nr 104), Nasser Al-Ali (nr 105), dr Wael Nader 
Al -Halqi (nr 106), Mohammad Ibrahim Al-Sha’ar (nr 107), Joseph Suwaid (nr 111), generał brygady Muhammad Khallouf 
(nr 130), generał brygady Abdul-Salam Fajr Mahmoud (nr 132), generał brygady Jawdat al-Ahmed (nr 133), pułkownik 
Qusay Mihoub (nr 134), generał dywizji Hussam Luqa (nr 139), general Ghassan Jaoudat Ismail (nr 146), generał Amer al- 
Achi (nr 147), Ali Hadar (nr 172), Suhayl Hassan znany jako „The Tiger” („Tygrys”) (nr 193), Houmam Jaza’iri (nr 264), 
Mohammad Walid Ghazal (nr 74), Ghazwan Kheir Bek (nr 12), generał dywizji Muhamad Mahalla (nr 206), Addounia TV 
(alias Dounia TV) (nr 13) oraz Overseas Petroleum Trading (nr 54). 

Rada zamierza utrzymać środki ograniczające wobec ww. osób i podmiotów z nowymi uzasadnieniami. Osoby te infor
muje się niniejszym, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie proponowanego uzasadnienia utrzymania ich w wyka
zie, do dnia 24 kwietnia 2020 r. na poniższy adres: 

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

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu 

Odnośne osoby i podmioty mogą w dowolnym terminie zwrócić się do Rady, przedstawiając odpowiednie dokumenty 
uzupełniające, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich w wykazie. Wnioski należy kierować na 
podany wyżej adres. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zaintereso
wanych osób i podmiotów na regularny przegląd wykazu przez Radę. Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliż
szym przeglądzie, należy je przedłożyć do dnia 8 maja 2020 r.   

(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14. 
(2) Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1. 
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