
HATÁROZATOK 

A TANÁCS (KKPB) 2020/1506 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

(2020. október 16.) 

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére, 

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) 
és különösen 30. cikkének (1) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1) A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot. 

(2) A szíriai helyzet súlyosságára és a közelmúltbeli miniszteri kinevezésekre tekintettel további hét személyt fel kell 
venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek 
a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében 
foglalt jegyzékben szereplő 18 személyre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni. 

(3) A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2020. október 16-án.  

a Tanács részéről 
az elnök 

M. ROTH     

(1) HL L 147., 2013.6.1., 14. o. 
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MELLÉKLET 

I. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában (Személyek) foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:                                                                 

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
időpontja 

„296. Talal AL-BARAZI (más néven: 
Barazi) 
( يزاربلالالط ) 

Születési idő: 1963. 
Születési hely: Hama city, Syria 
Nem: férfi 

Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2020. májusban 
nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16. 

297. Loubana MOUCHAWEH 
(más néven: Lubana, Mshaweh) 
( حّوشمةنابل ) 

Születési idő: 1955. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: nő 

Kulturális miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16. 

298. Darem TABA’A 
( عابطمراد ) 

Születési idő: 1958. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Oktatási miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16. 

299. Ahmad SAYYED (más néven: Als
yed, al-Sayyed, al-Sayed) 
( ديسلادمحأ ) 

Születési idő: 1965. 
Születési hely: Quneitra, Syria 
Nem: férfi 

Igazságügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16. 

300. Tammam RA’AD (más néven: 
Tamam, Raad) 
( دعرمامت ) 

Születési idő: 1965. 
Születési hely: Al-Qusayr, Syria; vagy Homs, Syria 
Nem: férfi 

Vízi erőforrásokért felelős miniszter. 2020. augusztusban nevezték 
ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16. 

301. Kinan YAGHI (más néven: Kenan, 
Yagi) 
( يغاينانك ) 

Születési idő: 1976. 
Születési hely: Salmiya, Hama countryside, Syria 
Nem: férfi 

Pénzügyminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16. 

302. Zuhair KHAZIM 
(más néven: Zouhair) 
( ميزخريهز ) 

Születési idő: 1963. 
Születési hely: Ain al-Tinah, Syria; vagy Lattakia, 
Syria 
Nem: férfi 

Közlekedési miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2020.10.16.”   
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II. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában (Személyek) a következő személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:                                                                 

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
időpontja 

„56. Ali ( ) Abdullah ( ) (más néven: 
Abdallah) AYYUB ( ) (más néven: 
Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob) 

Születési idő: 1952. 
Születési hely: Lattakia, Syria 
Nem: férfi 

A Miniszterek Tanácsának alelnöke és védelmi miniszter. 
2018. januárban nevezték ki. 
2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérezredes rangú 
tisztje. A szíriai fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke. A szíriai 
rezsim támogatója és felelősség terheli a szíriai polgári lakosság 
elnyomásáért és a szíriai polgári személyekkel szemben alkalmazott 
erőszakért. 

2011.11.14. 

109. Imad ( ) Mohammad 

( ) (más néven: Mohamed, 
Muhammad, Mohammed) Deeb ( ) 
KHAMIS ( ) 
(más néven: Imad Mohammad Dib 
Khamees) 

Születési idő: 1961.8.1. 
Születési hely: near Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi miniszterelnök és korábbi villamosenergia-ügyi miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2012.3.23. 

178. Nizar Wahbeh YAZAJI 
(más néven: Nizar Wehbe Yazigi) 
( يجزايهبهورازن ) 

Születési idő: 1961. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi egészségügyi miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2014.10.21. 

180. Ahmad AL-QADRI 
( يرداقلادمحأ ) 

Születési idő: 1956. 
Nem: férfi 

Korábbi mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2014.6.24. 

190. Hussein ARNOUS (más néven: 
Arnus) ( سونرعنيسح ) 

Születési idő: 1953. 
Születési hely: Idleb, Syria 
Nem: férfi 

Miniszterelnök. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2014.6.24. 

217. Atef NADDAF 

( ) 

Születési idő: 1956. 
Születési hely: Damascus countryside, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

218. Hussein MAKHLOUF 
(más néven Makhluf) 

( ) 

Születési idő: 1964. 
Születési hely: Lattakia, Syria 
Nem: férfi 

A helyi közigazgatásért felelős és környezetvédelmi miniszter. 
A damaszkuszi kormányzóság korábbi kormányzója. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 
Rami Makhlouf unokatestvére. 

2016.11.14. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
időpontja 

220. Ali GHANEM 

( ) 

Születési idő: 1963. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

A kőolajért és az ásványkincsekért felelős korábbi miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

222. Mohammed (más néven: Mohamed, 
Muhammad, Mohammad) AL- 
AHMED (más néven: al-Ahmad) 

( ) 

Születési idő: 1961. 
Születési hely: Lattakia, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi kulturális miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

223. Ali HAMOUD 
(más néven: Hammoud) 

( ) 

Születési idő: 1964. 
Születési hely: Tartus, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi közlekedési miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

224. Mohammed Zuhair (más néven: 
Zahir) KHARBOUTLI 

( ) 

Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi villamosenergia-ügyi miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

225. Maamoun (más néven: Ma’moun) 
HAMDAN 

( ) 

Születési idő: 1958. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi pénzügyminiszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

229. Abdullah ABDULLAH 

( ) 

Születési idő: 1956. 
Nem: férfi 

Korábbi államminiszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

230. Salwa ABDULLAH 

( ) 

Születési idő: 1953. 
Születési hely: Quneitra, Syria 
Neme: nő 

Szociális és munkaügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Korábbi államminiszter. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 

231. Rafe’a Abu SA’AD (más néven: Saad) 

( ) 

Születési idő: 1954. 
Születési hely: Habran village, Sweida province, 
Syria 
Nem: férfi 

Korábbi államminiszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2016.11.14. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
időpontja 

239. Hisham Mohammad Mamdouh AL- 
SHA’AR 
( راعشلاحودممدمحمماشه ) 

Születési idő: 1958. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi államminiszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2017.5.30. 

277. Imad Muwaffaq AL-AZAB 
( بزعلاقفومدامع ) 

Születési idő: 1970. 
Születési hely: Damascus Countryside, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi oktatási miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2019.3.4. 

281. Mohammad Maen Zein Jazba AL- 
ABIDIN 
(más néven: Mohammad Maen Zein 
Jazba Al-Abidin) 
( نيدباعلانيزنعمدمحم ) 

Születési idő: 1962. 
Születési hely: Aleppo, Syria 
Nem: férfi 

Korábbi ipari miniszter. 
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosság
nak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. 

2019.3.4.”   
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