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(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1225/2014
2014 m. lapkričio 17 d.
kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsi
žvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei arba į juos kėsinamasi
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsi
žvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos
kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

informacija apie vieną asmenį, įtrauktą į Reglamente (ES) Nr. 269/2014 pateiktą sąrašą, turėtų būti iš dalies
pakeista;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
F. MOGHERINI
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PRIEDAS

Su šiuo į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą įtrauktu asmeniu susijęs įrašas pakeičiamas toliau pateiktu įrašu.
Vardas, pavardė

Vladimir

Identifikuojamoji
informacija

Volfovich Gimęs 1946 4 25
Almatoje (anksčiau
Владимир Вольфович taip pat žinomoje
Жириновский
kaip Alma Ata),
Kazachstane.
ZHIRINOVSKY

Motyvai

Valstybės Dūmos Tarybos narys; Rusijos liberalų
demokratų partijos (LDPR) vadovas. Aktyviai rėmė
Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje
ir Krymo aneksavimą. Aktyviai ragino suskaldyti
Ukrainą. LDPR partijos, kuriai jis pirmininkauja,
vardu pasirašė susitarimą su vadinamąja „Donecko
Liaudies Respublika“.

Įtraukimo į
sąrašą data
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