
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1241 AL CONSILIULUI 

din 10 iulie 2017 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1), 

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

întrucât: 

(1)  La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(2)  O persoană nu ar trebui să mai fie menținută pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor 
cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 (denumită în 
continuare „lista”). 

(3)  O entitate ar trebui adăugată pe lista entităților prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(4)  Informațiile referitoare la o persoană care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui, de 
asemenea, actualizate. 

(5)  Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) JO L 16, 19.1.2012, p. 1. 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre. 

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS  

11.7.2017 L 178/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



ANEXĂ 

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:  

1. În partea A („Persoane”), se elimină următoarea persoană și rubrica aferentă: 

„202.  Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)”.  

2. În partea A („Persoane”), rubrica privind persoana indicată mai jos este înlocuită cu următorul text:  

Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

„203. George Haswani 

(alias Heswani; 
Hasawani; Al Hasawani) 

Adresa: Provincia 
Damasc, Yabroud, Al 
Jalaa St, Siria 

Important om de afaceri care își 
desfășoară activitatea în Siria, cu in
terese și/sau activități în sectorul in
gineriei, al construcțiilor, cel petro
lier și al gazelor naturale. Deține 
interese și/sau are o influență sem
nificativă într-o serie de societăți și 
entități din Siria, în special HESCO 
Engineering and Construction Com
pany, o importantă societate de in
ginerie și construcții. 

7.3.2015”.   

3. În partea B („Entități”) se introduce rubrica privind următoarea entitate:  

Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

„71. Abdulkarim Group 

(alias Al Karim for 
Trade and Industry/Al 
Karim Group) 

5797 Damasc 

Siria 

Abdulkarim Group este recunoscut 
la nivel internațional drept un con
glomerat sirian care este asociat cu 
Wael Abdulkarim, care se află pe 
listă în calitate de important om de 
afaceri care își desfășoară activitatea 
în Siria. 

11.7.2017”.   
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