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PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 652/2013
od 9. srpnja 2013.
o 195. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja
protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom
predala ta osoba te sveobuhvatnog izvješća ombund
smana utvrđenog u skladu s Rezolucijom Vijeća sigur
nosti Ujedinjenih naroda 1904 (2009.). Nadalje, 25. lipnja
2013. Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda odlučio je izmijeniti jedan unos na popisu.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od
27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograniča
vanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s
mrežom (1) Al-Qaidom, a posebno njezin članak 7. stavak 1.
točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

(2)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na
odgovarajući način ažurirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

budući da:
(1)

(3)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe,
skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financij
skih sredstava i gospodarskih izvora sukladno toj Uredbi.
Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
1. srpnja odlučio je sa popisa osoba, skupina i subjekata
na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i
gospodarskih izvora ukloniti jednu fizičku osobu nakon
razmatranja zahtjeva za uklanjanje sa popisa koji je

Članak 1.
Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s
Prilogom ovoj Uredbi.
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. srpnja 2013.
Za Komisiju,
u ime predsjednika,
Voditelj službe za instrumente vanjske politike
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PRILOG
Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:
(1) Sljedeći unosi pod naslovom „Fizičke osobe” brišu se:
„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid 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 rođenja: (a) 28.4.1949., (b) 29.4.1949.
Mjesto rođenja: Kuvajt. Državljanstvo: Saudijska Arabija. Broj putovnice: F 137998 (Saudijska Arabija, izdana
18.4.2004., istječe 24.2.2009.). Datum uvrštavanja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.8.2006.’
(2) Unos „Agha, Haji Abdul Manan (aka Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se
sljedećim:
„Abdul Manan Agha (alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man’am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (ranije upisan kao)).
Titula: Hadžija. Datum uvrštavanja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.10.2001.’
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