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ROZHODNUTÍ
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/151/SZBP
ze dne 21. března 2014,
kterým se provádí rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna,

RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31
odst. 2 této smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne
17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 3 odst.
1 uvedeného rozhodnutí,

(2)

Dne 17. března
2014/145/SZBP.

2014

přijala

Rada

Článek 2

rozhodnutí

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by
na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují
omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí
2014/145/SZBP měly být zařazeny další osoby.

(1) Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se
doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Článek 1

V Bruselu dne 21. března 2014.
Za Radu
předseda
D. KOURKOULAS
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PŘÍLOHA
Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v článku 1

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

1.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

narozen dne 21. 12. 1963;

Moscow (Moskva)
Místopředseda vlády Ruské federace;
veřejně vyzýval k anektování Krymu.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

narozen dne 1. 1. 1961,
Zaporozhye (Záporoží), Ukra
inian SSR (Ukrajinská SSR)

Poradce prezidenta Ruské federace;
veřejně vyzýval k anektování Krymu.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina
Ivanova

narozena dne 7. 4. 1949,
Shepetovka, Khmelnitskyi
oblast (Chmelnická oblast),
Ukrainian SSR (Ukrajinská
SSR)

Předsedkyně
Rady
federace;
dne
1. března 2014 na zasedání Rady fede
race veřejně podpořila rozmístění
ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

narozen dne 27. 10. 1954,
St Petersburg (Petrohrad) (dříve
Leningrad)

Předseda Státní dumy; veřejně podpořil
rozmístění ruských ozbrojených sil na
Ukrajině; veřejně podpořil smlouvu
o znovusjednocení Ruska a Krymu
a související federální ústavní zákon.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry
Konstantinovich

narozen dne 26. 4. 1954

Prezidentským
výnosem
ze
dne
9. prosince 2013 jmenován
ředitelem ruské federální státní tiskové
agentury „Rossiya Segodnya“; ústřední
postava vládní propagandy podporující
rozmístění ruských ozbrojených sil na
Ukrajině.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander
Mihailovich

narozen dne 27. 3. 1963
Sevastopol, Ukrainian SSR
(Ukrajinská SSR)

Zástupce velitele černomořské námořní
flotily; kontradmirál
odpovědný za velení ruským ozbro
jeným silám, které obsadily svrchované
ukrajinské území.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

narozen dne 1. 9. 1956,
Zaporozhye (Záporoží), Ukra
inian SSR (Ukrajinská SSR)

Zástupce velitele černomořské námořní
flotily; kontradmirál
odpovědný za velení ruským ozbro
jeným silám, které obsadily svrchované
ukrajinské území.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav
Yurievich

narozen dne 21. 9. 1964,
Solntsevo, Lipetsk

Poradce prezidenta Ruské federace; orga
nizátor procesu na Krymu, jehož
prostřednictvím byla místní krymská
společenství mobilizována k akcím
zaměřeným na oslabení ukrajinských
orgánů na Krymu.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Předseda krymské volební
komise

Odpovědný za organizaci krymského
referenda; odpovědný v rámci ruského
systému za podepisování výsledků refe
renda.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Předseda sevastopolské volební
komise

Odpovědný za organizaci krymského
referenda; odpovědný v rámci ruského
systému za podepisování výsledků refe
renda.

21.3.2014
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Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

11.

Genpor. Igor
Turchenyuk

Velitel ruských ozbrojených sil
na Krymu

Faktický velitel ruských ozbrojených
jednotek rozmístěných na území
Krymu (jež Rusko nadále oficiálně ozna
čuje za „místní domobranu“).

21.3.2014

12.

Elena Borisovna
Mizulina

Poslankyně Státní dumy

Tvůrkyně a spolupředkladatelka nedáv
ných legislativních návrhů v Rusku,
které by měly regionům jiných zemí
umožnit, aby se připojily k Rusku bez
předchozího souhlasu jejich centrálních
orgánů.

21.3.2014

