
DECIZII 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/1897 A CONSILIULUI 

din 27 octombrie 2016 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2), 

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în 
special articolul 30 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC. 

(2)  Dată fiind gravitatea situației din Siria, zece persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, 
entităților sau organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 
2013/255/PESC. 

(3)  Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

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

Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. LAJČÁK  
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(1) JO L 147, 1.6.2013, p. 14. 



ANEXĂ 

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor 
prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC: 

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor menționate la articolele 27 și 28 

A. Persoane  

Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

„207. Adib Salameh 

(alias Adib Salamah; 
Adib Salama; Adib 
Salame; Mohammed 
Adib Salameh; Adib 
Nimr Salameh) 

( ) 

Funcție: general- 
maior, director 
adjunct al Direcției 
de Informații 
a Forțelor Armate 
Aeriene de la 
Damasc 

Membru al serviciilor de securitate și de infor
mații siriene, aflat în funcție după mai 2011; 
director adjunct al Direcției de Informații 
a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc; ante
rior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor 
Armate Aeriene de la Alep. 

Membru al forțelor armate siriene cu grad de 
«colonel» și alt grad echivalent sau mai înalt, 
aflat în funcție după mai 2011; deține gradul 
de general-maior. 

Responsabil de represiunea violentă împotriva 
populației civile din Siria, prin planificarea de 
atacuri militare la Alep și implicarea în aces
tea, precum și prin autoritatea deținută asupra 
arestării și a detenției civililor. 

28.10.2016 

208. Adnan Aboud Hilweh 

(alias Adnan Aboud 
Helweh; Adnan 
Aboud) 

( ) 

Funcție: general de 
brigadă 

Deține gradul de general de brigadă al Brigăzi
lor 155 și 157 ale armatei siriene, aflat în 
funcție după mai 2011. 

În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzi
lor 155 și 157, este răspunzător de represiu
nea violentă împotriva populației civile din Si
ria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de 
rachete și arme chimice în zone civile în 
2013 și prin implicarea sa în detențiile pe 
scară largă. 

28.10.2016 

209. Jawdat Salbi Mawas 

(alias Jawdat Salibi 
Mawwas; Jawdat Salibi 
Mawwaz) 

( ) 

Funcție: general- 
maior 

Deține gradul de general-maior, fiind ofițer su
perior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie 
și Rachete a Forțelor Armate Siriene, aflat în 
funcție după mai 2011. 

În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Di
recției Siriene de Artilerie și Rachete, este răs
punzător de represiunea violentă împotriva 
populației civile, inclusiv de utilizarea de ra
chete și arme chimice de către brigăzile aflate 
sub comanda sa în zone civile foarte populate 
din regiunea Ghouta, în 2013. 

28.10.2016 

210. Tahir Hamid Khalil 

(alias Tahir Hamid 
Khali; Khalil Tahir 
Hamid) 

( ) 

Funcție: general- 
maior 

Deține gradul de general-maior și funcția de 
șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete 
în cadrul Forțelor Armate Siriene, aflat în 
funcție după mai 2011. În calitatea sa de ofi
țer superior în cadrul Direcției Siriene de Arti
lerie și Rachete, este răspunzător de reprima
rea violentă a populației civile, inclusiv de des
fășurarea de rachete și arme chimice de către 
brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile 
foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013. 

28.10.2016 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

211. Hilal Hilal 

(alias Hilal al-Hilal) 

( ) 

Data nașterii: 1966 Membru al milițiilor afiliate regimului cunos
cute sub numele de «Kataeb al-Baath» (miliția 
partidului Baas). Susținător al regimului prin 
rolul său în procesul de recrutare și organizare 
a miliției partidului Baas. 

28.10.2016 

212. Ammar Al-Sharif 

(alias Amar Al-Sharif; 
Amar Al-Charif; 
Ammar Sharif; 
Ammar Charif; 
Ammar al Shareef; 
Ammar Sherif; 
Ammar Medhat 
Sherif) 

( )  

Om de afaceri sirian important care își desfă
șoară activitatea în Siria, în sectorul bancar, în 
cel al asigurărilor și în sectorul hotelier. Parte
ner fondator al Byblos Bank Syria, acționar 
majoritar al Unlimited Hospitality Ltd și mem
bru în consiliul de administrație al Solidarity 
Alliance Insurance Company și al Al-Aqueelah 
Takaful Insurance Company. 

28.10.2016 

213. Bishr al-Sabban 

(alias Mohammed 
Bishr Al-Sabban; Bishr 
Mazin Al-Sabban) 

( )  

Guvernator al Damascului, care este numit de 
către Bashar Al-Assad și asociat cu acesta. 
Susținător al regimului și responsabil de re
presiunea violentă împotriva populației civile 
din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici 
discriminatorii față de comunitățile de sunniți 
din capitală. 

28.10.2016 

214. Ahmad Sheik Abdul- 
Qader 

(alias Ahmad Sheikh 
Abdul Qadir; Ahmad 
al-Sheik Abdulquader) 

( )  

Guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu 
Bashar Al-Assad și numit de către acesta. 
A fost anterior guvernator al provinciei Lata
kia. Sprijină regimul și beneficiază de pe urma 
acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat 
forțelor armate siriene și miliției favorabile re
gimului. 

28.10.2016 

215. Dr. Ghassan Omar 
Khalaf 

( )  

Guvernator al provinciei Hama, care este nu
mit de către Bashar Al-Assad și asociat cu 
acesta. Sprijină regimul și beneficiază de pe 
urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este în 
strânsă legătură cu membri ai unei miliții afi
liate regimului din provincia Hama, cunoscută 
sub numele de Brigada Hama. 

28.10.2016 

216. Khayr al-Din al-Sayyed 

(alias Khayr al-Din 
Abdul-Sattar al- 
Sayyed; Mohamed 
Khair al-Sayyed; 
Kheredden al-Sayyed; 
Khairuddin as-Sayyed; 
Khaireddin al-Sayyed; 
Kheir Eddin al-Sayyed; 
Kheir Eddib Asayed) 

( )  

Guvernator al provinciei Idlib, asociat cu Bas
har Al-Assad și numit de către acesta. Benefi
ciază de pe urma regimului și oferă susținere 
acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțe
lor armate siriene și miliției favorabile regimu
lui. Asociat cu ministrul dotărilor religioase 
(«Awqaf») al regimului, Mohammad Abdul- 
Sattar al-Sayyed, care este fratele său. 

28.10.2016”   
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