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II.
(Nezakonodavni akti)

UREDBE
PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/371
od 2. ožujka 2021.
o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2020/1998 o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda
ljudskih prava

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2020/1998 od 7. prosinca 2020. o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i
povreda ljudskih prava (1), a osobito njezin članak 14. stavak 1.,
uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,
budući da:
(1)

Vijeće je 7. prosinca 2020. donijelo Uredbu (EU) 2020/1998.

(2)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 18. siječnja 2021. objavio je izjavu u ime Unije u
kojoj osuđuje pritvaranje ruskog oporbenog političara Alekseja Navaljnog po njegovu povratku u Moskvu
17. siječnja 2021. i poziva da ga se odmah pusti na slobodu.

(3)

Vijeće za vanjske poslove 22. veljače 2021. postiglo je dogovor o nastavku rada na budućim mjerama ograničavanja
kao odgovoru na teška kršenja ljudskih prava.

(4)

U tom kontekstu te s obzirom na kontinuitet i ozbiljnost kršenja ljudskih prava u Rusiji, četiri osobe trebalo bi
uvrstiti na popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju mjere ograničavanja navedene u
Prilogu I. Uredbi (EU) 2020/1998.

(5)

Uredbu (EU) 2020/1998 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.
Prilog I. Uredbi (EU) 2020/1998 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.
(1) SL L 410I, 7.12.2020., str. 1.
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Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2021.

Za Vijeće
Predsjednica
A. P. ZACARIAS

2.3.2021.

PRILOG

Sljedeće fizičke osobe dodaju se na popis fizičkih osoba naveden u odjeljku A („Fizičke osobe”) u Prilogu I. Uredbi (EU) 2020/1998:
Imena Transliteracija ruskog
načina pisanja

Alexander (Alexandr)
Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович
КАЛАШНИКОВ

Identifikacijski podaci

Funkcija(-e): direktor Ruske
savezne zatvorske službe
(FSIN)
Datum rođenja: 27. 1. 1964.
Mjesto rođenja: Tatarsk,
regija/oblast Novosibirsk,
Ruski SFSR (sada Ruska
Federacija)
Državljanstvo: rusko
Spol: muški

Alexander (Alexandr)
Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович
БАСТРЫКИН

Funkcija(-e): predsjednik
Istražnog odbora Ruske
Federacije
Datum rođenja: 27.8.1953.
Mjesto rođenja: Pskov, Ruski
SFSR (sada Ruska Federacija)

Alexander Kalashnikov direktor je Ruske savezne zatvorske službe
(FSIN) od 8. listopada 2019. Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti
FSIN-a. U svojstvu direktora FSIN-a odgovoran je za teška kršenja
ljudskih prava u Rusiji, uključujući proizvoljna uhićenja i pritvaranja.

Datum uvrštenja
na popis

2. ožujka 2021.

U slučaju Alekseja Navaljnog, dok se g. Navaljni oporavljao u
Njemačkoj (od rujna 2020. do siječnja 2021.) nakon što je otrovan
nervnim bojnim otrovom iz skupine „Novičok”, FSIN je
28. prosinca 2020. zatražio da se odmah pojavi pred probacijskim
službenikom pod prijetnjom kazne zatvora zbog kršenja uvjetne osude
povezane s osuđujućom presudom za prijevaru. Europski sud za
ljudska prava utvrdio je 2018. da je ta osuđujuća presuda proizvoljna i
nepravedna. Postupajući po nalogu Alexandera Kalashnikova
službenici FSIN-a 17. siječnja 2021. uhitili su Alekseja Navaljnog po
dolasku u moskovsku zračnu luku. Uhićenje Alekseja Navaljnog
temeljeni se na odluci gradskog suda u Himkiju, koja je pak donesena
na zahtjev FSIN-a. Već potkraj prosinca 2020. FSIN je zatražio od suda
da uvjetnu osudu Alekseja Navaljnog zamijeni kaznom zatvora.
Europski sud za ljudska prava 17. veljače 2021. naložio je vladi Rusije
da oslobodi Alekseja Navaljnog.
Alexander Bastrykin predsjednik je Istražnog odbora Ruske Federacije 2. ožujka 2021.
(„Odbor”) od siječnja 2011. (kao vršitelj dužnosti predsjednika od
listopada do prosinca 2010.). Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti
Odbora. Odborom po dužnosti predsjeda ruski predsjednik. Alexander
Bastrykin u svojstvu predsjednika Odbora odgovoran je za teška
kršenja ljudskih prava u Rusiji, uključujući proizvoljna uhićenja i
pritvaranja.
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Ime (ruski način pisanja)
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Ime (ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Državljanstvo: rusko
Spol: muški

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Datum uvrštenja
na popis

Alexander Bastrykin odgovoran je za raširene i sustavne represivne
kampanje Odbora protiv ruske oporbe, usmjerene protiv članova
oporbe i u okviru kojih se protiv članova oporbe provode istrage.
Odbor je 29. prosinca 2020. pokrenuo istragu protiv vođe oporbe
Alekseja Navaljnog te ga optužio za prijevaru velikih razmjera. Aleksej
Navaljni i drugi objavili su članke o vlasništvu Alexandera Bastrykina
nad češkim poduzećem za nekretnine LAW Bohemia tijekom 2000-ih.

Igor Krasnov glavni je tužitelj Ruske Federacije od 22. siječnja 2020. te 2. ožujka 2021.
je bivši zamjenik predsjednika Istražnog odbora Ruske Federacije. Na
funkciji glavnog tužitelja nadzire urede tužiteljâ u Ruskoj Federaciji te
Datum rođenja: 24.12.1975.
urede posebnog tužitelja i Ured vojnog tužitelja. U svojstvu glavnog
Mjesto rođenja: Arhangelsk, tužitelja odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava, uključujući
proizvoljna pritvaranja prosvjednika, te za raširenu i sustavnu represiju
Ruski SFSR (sada Ruska
slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja te slobode mišljenja i
Federacija)
slobode izražavanja.
Državljanstvo: rusko
Prije prosvjeda održanih 23. siječnja 2021. Ured glavnog tužitelja
Spol: muški
upozorio je na to da će se sudionike na prosvjedima smatrati
odgovornima. Osim toga, Ured glavnog tužitelja zatražio je da Savezna
služba za nadzor u području komunikacija, informacijske tehnologije i
masovne komunikacije (Roskomnadzor) ograniči pristup internetskim
stranicama pripadnika oporbe i računimâ pripadnika oporbe na
društvenim mrežama, koji su sadržavali informacije o planiranim
okupljanjima pristaša Alekseja Navaljnog. Ured glavnog tužitelja
29. siječnja 2021. ponovno je zatražio da Roskomnadzor ograniči
pristup internetskim stranicama pripadnika oporbe i računimâ
pripadnika oporbe na društvenim mrežama, ovaj put prije prosvjeda za
podršku Navaljnom 30. i 31. siječnja 2021. Upućena su upozorenja
internetskim poduzećima (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru
Group). Ured glavnog tužitelja također je najavio da će protiv sudionika
na prosvjedima biti pokrenut kazneni progon.
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Imena Transliteracija ruskog
načina pisanja

Funkcija(-e): glavni tužitelj
Ruske Federacije
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Ime (ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja
na popis

4.

Viktor Vasilievich
(Vasilyevich) ZOLOTOV

Viktor Zolotov direktor je Savezne službe postrojbi Nacionalne garde 2. ožujka 2021.
Ruske Federacije (Rosgvardia) od 5. travnja 2016. i stoga vrhovni
zapovjednik postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije, kao i
zapovjednik OMON-a – mobilne jedinice za posebne namjene
integrirane u Rosgvardiju. Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti
Datum rođenja: 27.1.1954.
postrojbi Rosgvardije i OMON-a. U svojstvu direktora Rosgvardije
Mjesto rođenja: Sasovo, Ruski odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, uključujući
SFSR (sada Ruska Federacija) proizvoljna uhićenja i pritvaranja te sustavne i raširene povrede
slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja, osobito nasilnom
Državljanstvo: rusko
represijom prosvjeda i demonstracija.
Spol: muški
Rosgvardia je upotrjebljena za gušenje prosvjeda za podršku
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Glavno tužiteljstvo podržalo je zahtjev ruske Savezne zatvorske službe
(FSIN) da se uvjetna osuda izrečena Alekseju Navaljnom u slučaju
navodne prijevare preinači u kaznu zatvora. Unatoč tome što je
Europski sud za ljudska prava 2018. utvrdio da je osuđujuća presuda
protiv Alekseja Navaljnog u navedenom slučaju proizvoljna i
nepravedna, on je uhićen po dolasku u moskovsku zračnu luku
17. siječnja 2021.

2.3.2021.

Imena Transliteracija ruskog
načina pisanja

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ Funkcija(-e): direktor Savezne
službe postrojbi Nacionalne
garde Ruske Federacije
(Rosgvardia)

Službeni list Europske unije

Navaljnom 23. siječnja 2021., a prema izvješćima mnogi su se časnici
OMON-a i Nacionalne garde koristili brutalnošću i nasiljem protiv
prosvjednika. Snage sigurnosti napale su desetke novinara, uključujući
dopisnicu Meduze Kristinu Safronovu, koju je udario časnik OMON-a,
i novinarku lista Novaja gazeta Yelizavetu Kirpanovu, kojoj su udarcem
policijskom palicom raskrvarili glavu. Snage sigurnosti proizvoljno su
pritvorile više od tristo maloljetnika.”
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