
A TANÁCS (EU) 2020/1649 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2020. november 6.) 

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 
végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1) A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet. 

(2) A szíriai helyzet súlyosságára és a közelmúltbeli miniszteri kinevezésekre tekintettel további nyolc személyt fel kell 
venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek 
a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékébe. 

(3) A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

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

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

Kelt Brüsszelben, 2020. november 6-án.  

a Tanács részéről 
az elnök 

M. ROTH     

(1) HL L 16., 2012.1.19., 1. o. 
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MELLÉKLET 

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában (Személyek) foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:                                                                 

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
időpontja 

„303. Bassam TOU’MA (más néven: TU’MA) 

( ةمعطماسب ) 

Születési idő: 1969. 
Születési hely: Safita, Syria 
Nem: férfi 

Olaj- és ásványügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

304. Hassan GHABACHE (más néven:  
GHOBASH, AL-GHABBASH) 

( ةشابغنسح ) 

Születési idő: 1971. 
Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Egészségügyi miniszter. 
2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

305. Ziyad SABBAGH 

( غابصدايز ) 

Születési idő: 1960. 
Születési hely: Aleppo, Syria 
Nem: férfi 

Ipari miniszter. 
2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

306. Mohammad Hassan QATANA 

( ةناطقنسح ) 

Születési hely: Damascus, Syria 
Nem: férfi 

Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

307. Ghassan ZAMEL (más néven:  
AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) 

( لمازناسغ ) 

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

Villamosenergia-ügyi miniszter. 
2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

308. Mohamad (más néven: Mohammad) 
Fayez BARCHA (más néven:  
AL-BARSHA, AL-BARASHA) 

( ةشربزيافدمحم ) 

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

Államminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

309. Malloul (más néven: Maloul) HUSSEIN 
(más néven: AL-HUSSEIN) 

( نيسحلولم ) 

Születési idő: 1950. 
Születési hely: Al-Hasakah  
Governorate, Syria 
Nem: férfi 

Államminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6. 

310. Mohammad Samir HADDAD 

( دادحريمسدمحم ) 

Születési idő: 1956. 
Születési hely: Tartous, Syria 
Nem: férfi 

Államminiszter. 
2020. augusztusban nevezték ki. 
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi 
erőszakos elnyomásáért. 

2020.11.6.”   
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