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РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2163 НА СЪВЕТА
от 20 ноември 2017 година
за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,
като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и поспециално член 3, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

Предвид изборите за губернатор в незаконно анексирания град Севастопол на 10 септември 2017 г, организирани
от Руската федерация, Съветът счита, че едно лице следва да бъде добавено в съдържащия се в приложението към
Решение 2014/145/ОВППС списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Лицето, посочено в приложението към настоящото решение, се добавя в списъка, който се съдържа в приложението към
Решение 2014/145/ОВППС.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.
За Съвета
Председател
M. REPS

(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Списък на лицата, посочени в член 1

Име

„161.

Dmitry Vladimirovich

Идентифицираща
информация

OVSYANNIKOV

Дата на раждане:
21.2.1977 г.

(Дмитрий Владимирович
Овсянников)

Място на раждане:
Омск, СССР

Основания

Губернатор на Севастопол.
Овсянников е избран за губернатор на Севастопол на
изборите от 10 септември 2017 г., организирани от
Руската федерация в незаконно анексирания град Се
вастопол.
На 28 юли 2016 г. президентът Путин го назначава
за изпълняващ длъжността губернатор на Севастопол.
В това си качество той работи за по-нататъшната ин
теграция на незаконно анексирания Кримски полуо
стров към Руската федерация и съответно е отговорен
за оказване на активна подкрепа или осъществяване
на действия или политики, подкопаващи или застра
шаващи териториалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна.
През 2017 г. той прави публични изявления в под
крепа на незаконното анексиране на Крим и Севасто
пол и по повод годишнината от незаконния „рефе
рендум в Крим“ отдава почит на ветераните от т.нар.
„части за самоотбрана“, способствали за разполага
нето на руските части на Кримския полуостров в пе
риода, предшестващ незаконното му анексиране към
Руската федерация.

Дата на вписване

21.11.2017 г.“

