
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2012/424/PESC A CONSILIULUI 

din 23 iulie 2012 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, 

având în vedere Decizia 2011/782/PESC ( 1 ), în special 
articolul 21 alineatul (1), 

întrucât: 

(1) La 1 decembrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 
2011/782/PESC. 

(2) Având în vedere gravitatea situației din Siria, ar trebui 
incluse noi persoane și entități pe lista persoanelor și a 
entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, 
prevăzută în anexa I la Decizia 2011/782/PESC, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Persoanele și entitățile care figurează în anexa la prezenta 
decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Decizia 
2011/782/PESC. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2012. 

Pentru Consiliu 
Președintele 

C. ASHTON
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( 1 ) JO L 319, 2.12.2011, p. 56.



ANEXĂ 

Persoanele și entitățile menționate la articolul 1 

Persoane 

Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

1. General de brigadă 
Sha’afiq Masa 

Directorul ramurii 215 (Damasc) a Serviciului 
de informații al armatei terestre. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 
Participă la represiunea împotriva civililor. 

24.7.2012 

2. General de brigadă 
Burhan Qadour 

Directorul ramurii 291 (Damasc) a Serviciului 
de informații al armatei terestre. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

3. General de brigadă 
Salah Hamad 

Directorul adjunct al ramurii 291 a Serviciului 
de informații al armatei terestre. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

4. General de brigadă 
Muhammad sau: 
Mohammed) Khallouf 
(alias Abou Ezzat) 

Directorul ramurii 235, denumită „Palestina” 
(Damasc), a Serviciului de informații al armatei 
terestre, care se află la baza dispozitivului 
represiv al armatei. Participă direct la repre
siunea împotriva opozanților. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

5. General-maior Riad 
al-Ahmed 

Director al ramurii din Lattakia a Serviciului de 
informații al armatei terestre. Răspunzător 
pentru torturarea și asasinarea opozanților 
aflați în detenție. 

24.7.2012 

6. General de brigadă 
Abdul Salam Fajr 
Mahmoud 

Director al ramurii din Bab Touma (Damasc) a 
Serviciului de informații al forțelor aeriene. 
Răspunzător pentru torturarea opozanților 
aflați în detenție. 

24.7.2012 

7. General de brigadă 
Jawdat al-Ahmed 

Directorul ramurii din Homs a Serviciului de 
informații al forțelor aeriene. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

8. Colonel 
Qusay Mihoub 

Directorul ramurii de la Deraa (trimis de la 
Damasc la Deraa la începutul manifestațiilor 
din acest oraș) a Serviciului de informații al 
forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea 
opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

9. Colonel 
Suhail Al-Abdullah 

Directorul ramurii din Lattakia a Serviciului de 
informații al forțelor aeriene. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

10. General de brigadă 
Khudr Khudr 

Directorul ramurii din Lattakia a Serviciului de 
informații generale. Răspunzător pentru 
torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

11. General de brigadă 
Ibrahim Ma’ala 

Directorul ramurii 285 (Damasc) a Serviciului 
de informații (l-a înlocuit pe generalul de 
brigadă Hussam Fendi la sfârșitul anului 
2011). Răspunzător pentru torturarea 
opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

12. General de brigadă 
Firas Al-Hamed 

Directorul ramurii 318 (Homs) a Serviciului de 
informații generale. Răspunzător pentru 
torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012
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Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

13. General de brigadă 
Hussam Luqa 

Directorul ramurii din Homs din aprilie 2012 
(îi succede generalului de brigadă Nasr al-Ali) a 
Direcției pentru securitate politică. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

14. General de brigadă 
Taha Taha 

Responsabilul sediului ramurii din Lattakia al 
Direcției pentru securitate politică. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

15. General de brigadă 
Nasr al-Ali 

Responsabil al sediului de la Deraa din aprilie 
2012 (fost director al ramurii din Homs) al 
Direcției pentru securitate politică. Răspunzător 
pentru torturarea opozanților aflați în detenție. 

24.7.2012 

16. Bassel Bilal Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; 
a participat direct la acte de tortură practicate 
asupra opozanților deținuți în închisoarea 
centrală din Idlib. 

24.7.2012 

17. Ahmad Kafan Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; 
a participat direct la acte de tortură practicate 
asupra opozanților deținuți în închisoarea 
centrală din Idlib. 

24.7.2012 

18. Bassam al-Misri Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; 
a participat direct la acte de tortură practicate 
asupra opozanților deținuți în închisoarea 
centrală din Idlib. 

24.7.2012 

19. Ahmed al-Jarroucheh Data nașterii: 1957 Director al ramurii externe a Serviciului de 
informații generale (ramura 279). În această 
calitate, răspunde de dispozitivul Serviciului de 
informații generale în cadrul ambasadelor 
siriene. Participă direct la represiunea 
orchestrată de autoritățile siriene împotriva 
opozanților și se ocupă, îndeosebi, de repre
siunea opoziției siriene din străinătate. 

24.7.2012 

20. Michel Kassouha 
(alias Ahmed Salem; 
alias Ahmed Salem 
Hassan) 

Data nașterii: 
1 februarie 1948 

Membru al serviciului de securitate sirian de la 
începutul anilor 1970, este implicat în 
combaterea opozanților în Franța și în 
Germania. Din martie 2006, este responsabilul 
cu relațiile al ramurii 273 a Serviciului de 
informații generale sirian. Responsabil istoric, 
este un apropiat al directorului Serviciului de 
informații generale Ali Mamlouk, unul dintre 
principalii responsabili cu securitatea ai regi
mului, care face obiectul unor măsuri restrictive 
ale UE din 9 mai 2011. Sprijină direct repre
siunea condusă de regim împotriva opozanților 
și se ocupă îndeosebi de represiunea opoziției 
siriene din străinătate. 

24.7.2012 

21. General 
Ghassan Jaoudat 
Ismail 

Data nașterii: 1960 
Loc de origine: 
Derikich, regiunea 
Tartous. 

Responsabilul ramurii misiuni a Serviciului de 
informații al forțelor aeriene care gestionează, 
în cooperare cu ramura operații speciale, 
trupele de elită ale Serviciului de informații al 
forțelor aeriene, care joacă un rol important în 
represiunea condusă de regim. În această 
calitate Ghassan Jaoudat Ismail face parte 
dintre responsabilii militari care pun direct în 
aplicare represiunea condusă de regim 
împotriva opozanților. 

24.7.2012 

22. General Amer al-Achi 
(alias Amis al Ashi; 
alias Ammar Aachi; 
alias Amer Ashi) 

Absolvent al școlii de război de la Alep, șef al 
ramurii informații a Serviciului de informații al 
forțelor aeriene (din 2012), apropiat al lui 
Daoud Rajah, ministrul sirian al apărării. Prin 
funcția pe care o ocupă în cadrul Serviciului 
de informații al forțelor aeriene, Amer al- 
Achi este implicat în represiunea opoziției 
siriene. 

24.7.2012
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Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

23. General Mohammed 
Ali Nasr (sau: 
Mohammed Ali 
Naser) 

Data nașterii: circa 
1964 

Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic 
al președintelui. Cea mai mare parte a carierei 
sale s-a desfășurat în cadrul Gărzii republicane. 
Din 2010, face parte din ramura interne (sau 
ramura 251) a Serviciului de informații 
generale, însărcinată cu combaterea opoziției 
politice. Fiind unul dintre principalii respon
sabili ai acesteia, generalul Mohammed Ali 
participă direct la represiunea împotriva 
opozanților. 

24.7.2012 

24. General 
Issam Hallaq 

Șeful statului major al Forțelor Aeriene din 
2010. Conduce operațiile aeriene desfășurate 
împotriva opozanților. 

24.7.2012 

25. Ezzedine Ismael Data nașterii: mijlocul 
anilor 1940 (probabil 
1947). 
Locul nașterii: Bastir. 
regiunea Jableh. 

General pensionar și responsabil istoric al Servi
ciului de informații al forțelor aeriene, al cărui 
șef a devenit la începutul anilor 2000. A fost 
numit consilier politic și de securitate al 
președintelui în 2006. În calitate de consilier 
politic și de securitate al președintelui sirian, 
Ezzedine Ismael este implicat în politica 
represivă condusă de regim împotriva 
opozanților. 

24.7.2012 

26. Samir Joumaa (alias 
Abou Sami) 

Data nașterii: circa 
1962 

De aproape 20 de ani este șeful de cabinet al lui 
Mohammad Nassif Kheir Bek, unul dintre prin
cipalii consilieri pe probleme de securitate ai lui 
Bachar al-Assad (care ocupă oficial funcția de 
adjunct al vicepreședintelui Farouk al-Chareh). 
Apropierea sa de Bachar al-Asad și de 
Mohammed Nassif Kheir Bek îl implică pe 
Samir Joumaa în politica represivă condusă de 
regim împotriva opozanților. 

24.7.2012 

Entități 

Denumire Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

1. Drex Technologies 
S.A. 

Data constituirii: 
4 iulie 2000 
Număr de înregistrare: 
394678 
Director: Rami 
Makhlouf 
Agent înregistat: 
Mossack Fonseca & Co 
(BVI) Ltd 

Drex Technologies este deținută integral de 
Rami Makhlouf, care figurează pe lista 
persoanelor care fac obiectul sancțiunilor UE 
pentru furnizarea de sprijin financiar regimului 
sirian. Rami Makhlouf se folosește de Drex 
Technologies pentru a facilita și a gestiona 
holdingurile sale financiare internaționale, 
inclusiv participarea majoritară la SyriaTel, pe 
care UE a inclus-o anterior pe listă pe motiv 
că oferă, de asemenea, sprijin financiar 
regimului sirian. 

24.7.2012 

2. Cotton Marketing 
Organisation 

Adresă: Bab Al-Faraj 
P.O. Box 729, Alep 
Tel.: +96321 
2239495/6/7/8 
Cmo-aleppo@mail.sy 
www.cmo.gov.sy 

Companie de stat. Oferă sprijin financiar 
regimului sirian. 

3. Syrian Arab Airlines 
(alias SAA, alias 
Syrian Air) 

Al-Mohafazeh Square, 
P.O. Box 417, Damasc, 
Siria 
Tel: +963112240774 

Companie publică controlată de regim. Sprijină 
financiar regimul. 

24.7.2012
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