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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1740 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. szeptember 29.)
az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
237. alkalommal történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott
egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) és (5) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a
rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2015. szeptember 9-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága jóváhagyta
egy személy törlését az al-Kaida szankcióbizottság által összeállított, azon személyeket, csoportokat és szerve
zeteket tartalmazó jegyzékből, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását
alkalmazni kell. Továbbá az ENSZ BT szeptember 21-én négy bejegyzéssel egészítette ki a jegyzéket.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba
kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően 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, 2015. szeptember 29-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője
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MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
1. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” része a következő bejegyzésekkel egészül ki:
a) „Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil (más néven a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; b) Abd al-Aziz Udai Samin
al-Fadhl; c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali). Születési ideje:
1981.8.27. Születési helye: Kuvait. Nemzeti személyazonosítója: 281082701081. A 2a. cikk (4) bekezdésének
b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.21.”
b) „Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (más néven a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari;
b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari;
e) Abu Ali al-Kawari). Születési ideje: 1973.9.28. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: a) 01020802 (katari
útlevélszám); b) 00754833 (2007.5.20-án kiállított katari útlevélszám); c) 00490327 (2001.7.28-án kiállított
katari útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma: 27363400684 (katari személyazonosító igazolvány szám).
Címe: Al-Laqtah, Katar. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja:
2015.9.21.”
c) „Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari (más néven a) Abu Uqlah al-Kuwaiti). Születési ideje: 1984.1.31.
Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 155454275 (kuvaiti útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma:
284013101406 (kuvaiti személyazonosító igazolvány szám). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatá
rozott megjelölés időpontja: 2015.9.21.”
d) „Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (más néven a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd
Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu
Sa'd; h) Abu Suad. Születési ideje: 1972.2.15. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: 00966737 (katari
útlevélszám). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.21.”
2. A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést törölni kell:
„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (más néven Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Címe: Németország
(börtönben). Születési ideje: 1973.11.20. Születési helye: Bengázi, Líbiai Arab Dzsamahirija. Állampolgársága:
hontalan palesztin. Útlevélszáma: a) 939254 (egyiptomi úti okmány); b) 0003213 (egyiptomi útlevél); c) 981358
(egyiptomi útlevél); d) C00071659 (a Németországi Szövetségi Köztársaság által kiállított ideiglenes útlevél). Egyéb
információ: a) 5 év és 6 hónapos börtönbüntetésre ítélték Németországban 2007. december 6-án. A 2a. cikk
(4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”

