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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 652/2013
ze dne 9. července 2013,
kterým se po sto devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých
zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se
sítí Al-Kajdá
osobu, poté co zvážil žádost o výmaz ze seznamu před
loženou touto fyzickou osobou a souhrnnou zprávu
ombudsmana vypracovanou podle rezoluce Rady bezpeč
nosti OSN 1904(2009). Dne 25. června 2013 navíc
Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl
o změně jednoho záznamu na uvedeném seznamu.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května
2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření
namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se
sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst.
5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam
osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení
prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného
nařízení.
Dne 1. července 2013 rozhodl Výbor pro sankce Rady
bezpečnosti OSN vyjmout ze svého seznamu osob,
skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení
prostředků a hospodářských zdrojů jednu fyzickou

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být
odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2013.
Za Komisi,
jménem předsedy,
vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
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PŘÍLOHA
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
(1) V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:
„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (také znám jako a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd AbdulHamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid
Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Datum narození: a) 28.4.1949, b)
29.4.1949. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: F 137998 (saúdskoarabský cestovní
pas vydaný 18.4.2004 s platností do 24.2.2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.8.2006.“
(2) Záznam „Agha, Haji Abdul Manan (také znám jako Saiyid; Abd Al-Manam), Pákistán“ v oddílu „Fyzické osoby“ se
nahrazuje tímto:
„Abdul Manan Agha (také znám jako a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) (dříve uveden na seznamu jako)
Saiyid Abd al-Man). Titul: hadži. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.“
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