
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/257 AL COMISIEI 

din 13 februarie 2019 

de modificare pentru a 294-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire 
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) 

și cu organizația Al-Qaida 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive 
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special 
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5), 

întrucât: 

(1)  Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se 
aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv. 

(2)  La 8 februarie 2019, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
a decis să modifice patru mențiuni de pe lista de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice 
înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar 
trebui modificată în consecință. 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

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

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2019. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 

Șefa Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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(1) JO L 139 29.5.2002, p. 9. 



ANEXĂ 

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”: 

„Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah 
Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, 
(h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data nașterii: aproximativ 1944. Locul nașterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din 
estul Etiopiei). Cetățenia: somaleză. Adresa: se presupune că se află în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă 
Kismayo, în principal în Jilibe și Burgabo, din noiembrie 2012. Data desemnării menționată la articolul 2a 
alineatul (4) litera (b): 6.7.2004. 

Jamal Housni [alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data nașterii: 22.2.1983. Locul 
nașterii: Maroc. Adresa: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte 
informații: în custodie din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006. 

Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). Adresa: Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1959. Locul nașterii: Rahim 
Yar Khan, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Alte informații: (a) descriere fizică: construcție solidă, 
ochi de culoare neagră, păr negru, ten de culoare maroniu mediu, cu barbă neagră bogată; (b) fotografie disponibilă 
pentru includerea în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Ucis în Pakistan, la 
28.7.2015. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 14.3.2014. 

Lavdrim Muhaxheri [alias (a) Abu Abdullah al Kosova, (b) Abu Abdallah al-Kosovi, (c) Abu Abdallah al-Kosovo]; 
Data nașterii: (a) 3.12.1989; (b) cu aproximație 1987; Locul nașterii: Kaqanik/Kacanik; Adresa: Republica Arabă 
Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”  
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