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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2018/465 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2018. március 21.) 

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló, 2011. március 21-i 270/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke 
(4) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1)  A Tanács 2011. március 21-én elfogadta a 270/2011/EU rendeletet. 

(2)  A 270/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő négy személy esetében módosítani kell a jegyzékbe vétel 
indokolását. 

(3)  A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 270/2011/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt jegyzékéből hat személyt törölni kell. 

(4)  A 270/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 270/2011/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

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

Kelt Brüsszelben, 2018. március 21-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
E. ZAHARIEVA  
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(1) HL L 76., 2011.3.22., 4. o. 



MELLÉKLET 

1.  A 270/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő következő személyre vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi 
bejegyzés lép:  

Név (és névváltozatok) Azonosító adatok A jegyzékbe vétel indoka 

2. „Suzanne Saleh 
Thabet 

Mohamed Hosni Elsayed 
Mubaraknak, az Egyiptomi Arab 
Köztársaság egykori elnökének 
házastársa. 

Születési idő: 1941.2.28. 

Neme: nő 

Kapcsolatban áll Mohamed Hosni Elsayed Muba
rakkal, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági 
eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen 
kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyez
ménye alapján, vagy akivel szemben az egyip
tomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján va
gyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami 
pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ 
korrupció elleni egyezménye alapján. 

4. Heidy Mahmoud 
Magdy Hussein 
Rasekh 

Alaa Mohamed Hosni Elsayed 
Mubaraknak, az Egyiptomi Arab 
Köztársaság egykori elnöke fiának 
a házastársa. 

Születési idő: 1971.10.5. 

Neme: nő 

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok 
bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök 
hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni 
egyezménye alapján, vagy akivel szemben az 
egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alap
ján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak ál
lami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az 
ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, és 
kapcsolatban áll Alaa Mohamed Hosni Elsayed 
Mubarakkal. 

6. Khadiga Mahmoud 
El Gammal 

Gamal Mohamed Hosni Elsayed 
Mubaraknak, az Egyiptomi Arab 
Köztársaság egykori elnöke fiának 
a házastársa. 

Születési idő: 1982.10.13. 

Neme: nő 

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok 
bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök 
hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni 
egyezménye alapján, vagy akivel szemben az 
egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alap
ján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak ál
lami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az 
ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, és 
kapcsolatban áll Gamal Mohamed Hosni Elsayed 
Mubarakkal. 

19. Elham Sayed Salem 
Sharshar 

Habib Ibrahim Eladli házastársa. 

Születési idő: 1963.1.23. 

Neme: nő 

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok 
bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök 
hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni 
egyezménye alapján, és kapcsolatban áll Habib 
Ibrahim Eladli-vel.”  

2.  A 270/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő következő személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:  

7. Ahmed Abdelaziz Ezz,  

8. Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama,  

9. Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin,  

10. Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar,  

11. Ahmed Alaeldin Amin Abdemaksoud Elmaghraby,  

12. Naglaa Abdallah El Gazaerly.  
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