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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 652/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουλίου 2013
για την 195η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το
δίκτυο της Αλ Κάιντα
λαίων και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε την αίτηση
διαγραφής από τον πίνακα που υπέβαλε αυτό το άτομο
και τη λεπτομερή έκθεση του διαμεσολαβητή που καταρτί
στηκε σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009) του Συμβου
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, στις 25 Ιου
νίου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του ΣΑΗΕ αποφάσισε να
τροποποιήσει μια καταχώριση στον κατάλογο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβου
λίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιο
ριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που
συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο α), και το άρθρο 7α παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
881/2002 πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απα
ριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και
οικονομικών πόρων.
Την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβου
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) αποφάσισε να
αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώ
πων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφα

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποι
είται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
(1) Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:
«Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (άλλως α) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, β) Dr. Abd Abdul-Hamid bin
Sulaiman Al-Mu’jil, γ) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, δ) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, ε) Abd al-Hamid Mu’jil, στ)
A.S. Mujel, ζ) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, η) Abu Abdallah). Ημερομηνία γέννησης: α) 28.4.1949, β) 29.4.1949.
Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: F 137998 (Σαουδικής Αραβίας, εκδοθέν στις
18.4.2004, έληξε στις 24.2.2009). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β):
4.8.2006.»
(2) Η καταχώριση «Agha, Haji Abdul Manan (άλλως Saiyid; Abd Al-Manam), Πακιστάν.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Abdul Manan Agha (άλλως α) Abdul Manan, β) Abdul Man’am Saiyid, γ) Saiyid Abd al-Man (όπως είχε καταχωρισθεί
στο παρελθόν)). Τίτλος: Haji. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β):
17.10.2001.»
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