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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1943 AL CONSILIULUI 

din 25 noiembrie 2019 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1686 al Consiliului de instituire a unor 
măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, 

entităților sau organismelor asociate cu acestea 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1686 din 20 septembrie 2016 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive 
suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu 
acestea (1), în special articolul 4 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1) La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/1686. 

(2) Având în vedere că ISIL (Da’esh) și Al-Qaida, precum și persoanele fizice și juridice, entitățile sau organismele 
asociate cu acestea reprezintă în continuare o amenințare, ar trebui adăugată o persoană pe lista persoanelor fizice 
și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1686. 

(3) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1686 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1686 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data 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, 25 noiembrie 2019.  

Pentru Consiliu 
Președintele 

F. MOGHERINI     

(1) JO L 255, 21.9.2016, p. 1. 
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ANEXĂ 

Pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1686 se adaugă următoarea rubrică: 

„5. Guillaume PIROTTE; data nașterii: 7 iunie 1994; locul nașterii: Grasse (Franța); cetățenia: franceză.”   
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DECIZII 

DECIZIA (PESC) 2019/1944 A CONSILIULUI 

din 25 noiembrie 2019 

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al- 
Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1) La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1693 (1) privind măsuri restrictive împotriva ISIL 
(Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea. 

(2) Având în vedere că ISIL (Da’esh) și Al-Qaida, precum și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate cu 
acestea reprezintă în continuare o amenințare, ar trebui adăugată o persoană pe lista persoanelor, grupurilor, 
întreprinderilor și entităților prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2016/1693. 

(3) La Decizia (PESC) 2016/1693 ar trebui să se adauge o dispoziție care să precizeze că Consiliul și Înaltul Reprezentant 
pot prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul respectivei decizii. 

(4) Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/1693 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia (PESC) 2016/1693 se modifică după cum urmează: 

1. Se introduce un articol cu următorul text: 

„Articolul 6a 

(1) Consiliul și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate («Înaltul Reprezentant») 
pot prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în 
special: 

(a) în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexă; 

(b) în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexă. 

(2) Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise 
de persoanele fizice incluse pe listă, la condamnările penale ale persoanelor respective sau la măsurile de securitate 
referitoare la persoanele respective, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea 
anexei. 

(1) Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului din 20 septembrie 2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a 
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea și de abrogare a Poziției comune 2002/402/PESC (JO L 255, 
21.9.2016, p. 25). 
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(3) În sensul prezentei decizii, Consiliul și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept «operator» în înțelesul 
articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (*), pentru a se 
asigura că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725. 

_____________ 
(*)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).” 

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2019.  

Pentru Consiliu 
Președintele 

F. MOGHERINI     
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ANEXĂ 

Pe lista prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2016/1693 se adaugă următoarea rubrică: 

„5. Guillaume PIROTTE; data nașterii: 7 iunie 1994; locul nașterii: Grasse (Franța); cetățenia: franceză.”   
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