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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. július 15.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott
különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének

végrehajtásáról és a 2007/868/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2008/583/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges
korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i
2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak
2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanács 2007. december 20-án elfogadta a terrorizmus
elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szerve
zetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedé
sekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekez
désének végrehajtásáról szóló 2007/868/EK határoza
tot (2), amely tartalmazza azon személyek és szervezetek
naprakésszé tett listáját, amelyekre az említett rendelet
vonatkozik.

(2) A Tanács valamennyi szóban forgó személy, csoport és
szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag lehet
séges volt – indokolást adott arról, hogy miért kerültek
fel a 2007/868/EK határozatban szereplő listára. Egy
csoport és három személy esetében a lehetőségeknek
megfelelően 2008. áprilisában adták meg számukra az
indokolást.

(3) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007. december 22-
én közzétett értesítés (3) útján a Tanács tájékoztatta a
2007/868/EK határozatban felsorolt személyeket, csopor
tokat és szervezeteket arról a döntéséről, hogy továbbra
is a listán tartja őket. A Tanács arról is tájékoztatta az
érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy
lehetséges a Tanács indokolását kérni a listára kerülésük
okaival kapcsolatban (ha erről valaki még nem kapott
tájékoztatást).

(4) A Tanács – a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekez
dése rendelkezéseinek értelmében – teljes körűen felül
vizsgálta az említett rendelet hatálya alá tartozó szemé
lyek, csoportok és szervezetek listáját. A Tanács ennek
során figyelembe vette az azok által hozzá benyújtott
észrevételeket.

(5) Egy csoport esetében a Tanács figyelembe vette azt a
tényt, hogy egy illetékes hatóság határozata, amely indok
ként szolgált a csoportnak a listára történő felvételéhez
már nincs hatályban 2008. június 24-e óta. Azonban erre
a csoportra vonatkozó újabb elemek jutottak a Tanács
tudomására. A Tanács úgy tekintette, hogy ezek az új
elemek indokolttá teszik ennek a csoportnak a listára
való felvételét.

(6) A Tanács megállapította, hogy egy egy személyt el kell
távolítani a 2580/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó
személyek, csoportok és szervezetek listájáról.
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(1) HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb a 2007/868/EK hatá
rozattal (HL L 340., 2007.12.22., 100. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 340., 2007.12.22., 100. o. A legutóbb a 2008/343/EK hatá
rozattal (HL L 116., 2008.4.30., 25. o.) módosított határozat. (3) HL C 314., 2007.12.22., 42. o.



(7) A Tanács így arra a következtetésre jutott, hogy a hatodik
preambulumbekezdésben említett személy kivételével, a
2007/871/KKBP közös álláspont (1) mellékletében felso
rolt személyek, csoportok és szervezetek a terrorizmus
elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések
alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i
2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont (2) 1. cikkének
(2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben
vettek részt, az ezen közös álláspont 1. cikkének (4)
bekezdése értelmében illetékes hatóság velük szemben
határozatot hozott, és hogy ezeknek a továbbiakban is
a 2580/2001/EK rendelettel előírt különleges korlátozó
intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(8) Ennek megfelelően a 2580/2001/EK rendelet hatálya alá
tartozó személyek, csoportok és szervezetek listáját
naprakésszé kell tenni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében megha
tározott lista helyébe az e határozat mellékletében szereplő lista
lép.

2. cikk

A 2007/868/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 15-én.

a Tanács részéről
az elnök

M. BARNIER
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(1) A Tanács 2008. április 29-i 2008/346/KKBP közös álláspontjával
módosított. HL L 116., 2008.4.30., 53. o.

(2) HL L 344., 2001.12.28., 93. o.



MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

1. SZEMÉLYEK

1. ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza, más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed, más néven
Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

2. ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-
Hidzsra tagja

3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN, más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim),
született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal,(Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

6. ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

7. ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) – az al-Takfir és az al-
Hidzsra tagja

8. ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) – az al-Takfir és az al-
Hidzsra tagja

9. ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

10. ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour, más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született:
1960., Libanon, libanoni állampolgár

11. BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu Zoubair), született:
1978.3.8., Amszterdam (Hollandia) – A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja

12. DARIB, Noureddine (más néven Carreto, más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria – az al-Takfir és
az al-Hidzsra tagja

13. DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

14. EL FATMI, Nouredine (más néven Nouriddin EL FATMI, más néven Nouriddine ELFATMI, más néven Noureddine
EL FATMI, más néven Abu AL KA'E KA'E, más néven Abu QAE QAE, más néven FOUAD, más néven FZAD, más
néven Nabil EL FATMI, más néven Ben MOHAMMED, más néven Ben Mohand BEN LARBI, más néven Ben Driss
Muhand IBN LARBI, más néven Abu TAHAR, más néven EGGIE), született: 1982.8.15., Midar (Marokkó),
útlevélszáma: N829139 (Marokkó) – A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja

15. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali),
született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár

16. FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

17. IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), Libanon,
született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

18. LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra
tagja

19. MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven
HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1.,
Pakisztán, útlevélszám: 488555
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20. MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) – az al-Takfir és az al-
Hidzsra tagja

21. NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

22. RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra
tagja

23. SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra
tagja

24. SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

25. SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) – az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

26. SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag, más néven Joma, született: 1939.2.08., Cabugao, Fülöp-szigetek
– az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Pártban vezető szerepet játszó személy)

27. TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) – az al-Takfir és az al-
Hidzsra tagja

28. WALTERS, Jason Theodore James (más néven Abdullah, más néven David), született: 1985.3.6., Amersfoort
(Hollandia), útlevélszáma: NE8146378 (Hollandia) – A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja

2. CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1. „Abu Nidal Szervezet” – „ANO”, (más néven „Fatah-Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”,
más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”)

2. „Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”

3. „Al-Aqsa e.V.”

4. „Al-Takfir és al-Hidzsra”

5. „Aum Shinrikyo” (más néven „AUM”, más néven „Aum Legfelsőbb Igazság”, más néven „Aleph”)

6. „Babbar Khalsa”

7. Az „Új Néphadsereget” – „NPA” is magában foglaló „Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”, Fülöp-szigetek, SISON Jose
Maria-hoz kapcsolódva (más néven Armando Liwanag, más néven Joma, az „NPA”-t is magában foglaló Fülöp-
szigeteki Kommunista Pártban vezető szerepet játszó személy)

8. „Gama’a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama’a al-Islamiyya”) (Iszlám Csoport)

9. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Nagy Iszlám Keleti Harci Front”)

10. „Hamász”, ide tartozik a „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”

11. „Hezb-i-Mudzsahedin” – „HM”

12. „Hofstadgroep”

13. „Holy Land Foundation for Relief and Development” – („Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejleszté
séért”)

14. „International Sikh Youth Federation – ISYF” („Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége”)
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15. „Kahane Chai” (más néven „Kach”)

16. „Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Khaliszán Zindabad Erő”)

17. „Kurd Munkáspárt” – „PKK”, (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA-GEL”)

18. „A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” – „LTTE”

19. „Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet” – „MEK” vagy „MKO”, az „Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács” („National Council of
Resistance of Iran” – „NCRI”) kivételével, (más néven az „Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg” [„The National
Liberation Army of Iran” – „NLA”, a „MEK” katonai szárnya], más néven „Iráni Népi Mudzsaheddin” [„People's
Mujahidin of Iran” – „PMOI”], más néven a „Muzulmán Iráni Diákok Társasága” [„Muslim Iranian Student's
Society”])

20. „Ejército de Liberación Nacional” („Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”)

21. „Palestine Liberation Front” – „PLF” („Palesztin Felszabadítási Front”)

22. „Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”)

23. „Népi Front Palesztina Felszabadításért” – „PFLP”

24. „Népi Front Palesztina Felszabadításért Főparancsnokság” (más néven PFLP – Főparancsnokság)

25. „Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia” – „FARC” („Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők”)

26. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol” (Forradalmi Baloldal), más néven
„Dev Sol”) („Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”)

27. „Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”)

28. „Stichting Al Aqsa” (más néven „Stichting Al Aqsa Nederland”, más néven „Al Aqsa Nederland”)

29. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdisztáni Szabadság Sólymai” vagy „Kurdisztáni Szabadság
Héjái”

30. „Autodefensas Unidas de Colombia” – „AUC” („Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők”)
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