
II 

(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2021/29 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2021. január 15.) 

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, valamint a külügyminiszterré történő közelmúltbeli kinevezésére tekintettel Faisal 
MEKDAD-ot 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, 2021. január 15-én.  

a Tanács részéről 
az elnök 

A.P. ZACARIAS     

(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 bejegyzéssel egészül ki:                                                               

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel 
időpontja 

„311. Faisal MEKDAD 

(más néven: Fayçal, al-Mek
dad; Meqdad, al-Meqdad) 

( دادقملالصيف ) 

Születési idő: 1954; 

Születési hely: Ghasm, 
Daraa Governorate, Syria; 
Nem: férfi 

Külügyminiszter. 2020 novembe
rében nevezték ki. 

Miniszterként részben felelősség 
terheli a polgári lakosságnak a szí
riai rezsim általi erőszakos elnyo
másáért. 

2021.1.15.”   
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