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Euroopa Liidu Teataja

ET

6.3.2018

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/333,
5. märts 2018,
millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud
piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/119/ÜVJP (1).

(2)

Kõnealuse otsuse läbivaatamise tulemusel tuleks piiravate meetmete kohaldamist pikendada 6. märtsini 2019,
kahe isiku kohta tehtud kanne tuleks välja jätta ning kolme isikuga seonduvaid põhjendusi tuleks ajakohastada.

(3)

Otsust 2014/119/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsust 2014/119/ÜVJP muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 5 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 6. märtsini 2019.“
2) Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 5. märts 2018
Nõukogu nimel
eesistuja
N. DIMOV

(1) Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta
seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, 6.3.2014, lk 26).
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LISA

I. Järgmisi isikuid käsitlevad kanded jäetakse otsuse 2014/119/ÜVJP lisas esitatud loetelust välja:
4. Olena Leonidivna Lukash
10. Serhii Petrovych Kliuiev
II. Otsuse 2014/119/ÜVJP lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse järgmise kannetega:
Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

Sündinud 10. juulil 1973 Jena Isik, kelle suhtes Ukraina asutused
kijeves (Donetski oblast), en algatasid kriminaalmenetluse seoses
dise presidendi poeg, ärimees
riigile kuuluvate rahaliste vahendite
või vara omastamisega või selles
osalemisega.

6.3.2014

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused
algatasid kriminaalmenetluse seoses
riigile kuuluvate rahaliste vahendite
või vara omastamisega või selles
osalemisega.

6.3.2014

Sündinud 21. septembril 1985 Isik, kelle suhtes Ukraina pädevad
Harkivis, ärimees
asutused on algatanud kriminaal
menetluse seoses riigile kuuluvate
rahaliste vahendite või vara omasta
misega ning seoses ametiseisundi
kuritarvitamisega, et saada põhjen
damatut kasu endale või kolman
dale isikule, põhjustades seeläbi
kahju Ukraina riigi rahalistele va
henditele või varale.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych
Yanukovych (Олександр
Вiкторович Янукович)

11.

Mykola Yanovych Azarov Sündinud 17. detsembril 1947
(Микола Янович Азаров), Kalugas (Venemaa), Ukraina
Nikolai Yanovich Azarov peaminister kuni 2014. aasta
(Николай Янович Азаров) jaanuarini

12.

Serhiy Vitalyovych
Kurchenko (Сергiй
Вiталiйович Курченко)

