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TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/434
2017 m. vasario 13 d.
dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo
partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ir ypač į jos 37 straipsnį,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ir ypač į jos 207 ir 209 straipsnius kartu su 218 straipsnio
5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,
atsižvelgdama į Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą
pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2011 m. lapkričio mėn. Taryba Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo
politikai suteikė įgaliojimus pradėti derybas su Afganistano Islamo Respublika dėl Bendradarbiavimo partnerystės
ir vystymosi srityje susitarimo (toliau – Susitarimas);

(2)

derybos dėl Susitarimo sėkmingai baigtos ir Susitarimas parafuotas Kabule 2015 m. liepos 2 d.;

(3)

Susitarimo 59 straipsnyje numatyta, kad Susitarimas laikinai taikomas prieš jam įsigaliojant;

(4)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu ir tam tikros Susitarimo nuostatos turėtų būti laikinai
taikomos, kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros;

(5)

Susitarimo pasirašymas Sąjungos vardu ir laikinas Susitarimo tam tikrų dalių taikymas tarp Sąjungos ir
Afganistano Islamo Respublikos nedaro poveikio kompetencijos sričių paskirstymui tarp Sąjungos ir jos valstybių
narių pagal Sutartis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos
bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimą su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.
2.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis
Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.
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3 straipsnis
1.
Kol Susitarimas įsigalios, remiantis jo 59 straipsniu ir atsižvelgiant į jame numatytus pranešimus, tarp Sąjungos ir
Afganistano Islamo Respublikos laikinai taikomos toliau nurodytos Susitarimo dalys, bet tik tiek, kiek jos apima
Sąjungos kompetencijai priklausančius klausimus, įskaitant klausimus, priklausančius Sąjungos kompetencijai nustatyti ir
įgyvendinti bendrą užsienio ir saugumo politiką:
a) 2 straipsnis (Bendrieji principai);
b) 3 straipsnis (Politinis dialogas);
c) 4 straipsnis (Žmogaus teisės);
d) 5 straipsnis (Lyčių lygybė);
e) III antraštinė dalis (Vystomasis bendradarbiavimas);
f) IV antraštinė dalis (Bendradarbiavimas prekybos ir investicijų klausimais),
g) 28 straipsnis (Bendradarbiavimas migracijos srityje);
h) VII antraštinė dalis (Regioninis bendradarbiavimas);
i) VIII antraštinė dalis (Institucinė sistema), tiek, kiek tos antraštinės dalies nuostatos yra būtinos Susitarimo laikinam
taikymui užtikrinti;
j) IX antraštinė dalis (Baigiamosios nuostatos), tiek, kiek tos antraštinės dalies nuostatos yra būtinos Susitarimo
laikinam taikymui užtikrinti.
2.
Datą, nuo kurios 1 dalyje nurodytos Susitarimo dalys turi būti laikinai taikomos, Tarybos Generalinis sekretoriatas
paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 13 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
L. GRECH
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Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo
partnerystės ir vystymosi srityje
SUSITARIMAS
BELGIJOS KARALYSTĖ,
BULGARIJOS RESPUBLIKA,
ČEKIJOS RESPUBLIKA,
DANIJOS KARALYSTĖ,
VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,
ESTIJOS RESPUBLIKA,
AIRIJA,
GRAIKIJOS RESPUBLIKA,
ISPANIJOS KARALYSTĖ,
PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,
KROATIJOS RESPUBLIKA,
ITALIJOS RESPUBLIKA,
KIPRO RESPUBLIKA,
LATVIJOS RESPUBLIKA,
LIETUVOS RESPUBLIKA,
LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,
VENGRIJA,
MALTOS RESPUBLIKA,
NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,
AUSTRIJOS RESPUBLIKA,
LENKIJOS RESPUBLIKA,
PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,
RUMUNIJA,
SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,
SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,
SUOMIJOS RESPUBLIKA,
ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės) ir
EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga arba ES),

ir
AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKA (toliau – Afganistanas),

toliau kartu – Šalys,
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DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS savo įsipareigojimą gerbti Afganistano suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį

vientisumą;
DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad jos laikosi bendrųjų tarptautinės teisės principų, Jungtinių Tautų Chartijos tikslų ir

principų, tarptautinių konvencijų ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijų;
PRIPAŽINDAMOS Šalis jungiančius istorinius, politinius ir ekonominius ryšius;
PATVIRTINDAMOS norą aktyviau bendradarbiauti remdamosi bendromis vertybėmis ir abipuse nauda;
ATSIŽVELGDAMOS į Šalių remiamus politinius tikslus, vertybes ir įsipareigojimus, įskaitant –demokratinius principus,

teisinę valstybę, žmogaus teises ir gerą valdymą;
SUVOKDAMOS, kad šie principai yra neatskiriama ilgalaikio vystymosi dalis;
PRIPAŽINDAMOS, kad, remiantis Afganistano Konstitucija, Afganistano stabilizavimas, vystymasis ir demokratizavimas yra

Afganistano gyventojų ir jų teisėtų demokratinių institucijų atsakomybės sritis, ir nuo jų priklauso;
KADANGI Sąjunga yra įsipareigojusi remti Afganistano pastangas maksimaliai didinti jo vystymąsi artimiausiu transfor

macijos dešimtmečiu;
PABRĖŽDAMOS abipusiškus įsipareigojimus, prisiimtus per tarptautines Afganistanui skirtas konferencijas 2011 m.

gruodžio mėn. Bonoje, 2012 m. liepos mėn. Tokijuje ir 2014 m. gruodžio mėn. Londone;
DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Afganistano įsipareigojimą toliau gerinti valdymą ir Sąjungos įsipareigojimą nepaliauti

palaikyti ryšius su Afganistanu;
KADANGI Šalims ypač svarbus visapusiškas santykių, kuriuos ketinama skatinti šiuo Susitarimu, pobūdis;
DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS norą skatinti savo gyventojų ekonominę ir socialinę pažangą ir ryžtą konsoliduoti,

stiprinti ir įvairinti ryšius abipusiškai svarbiose srityse;
PRIPAŽINDAMOS, kad, remiantis Afganistano Konstitucija, moterų įgalinimas ir lygybės principais pagrįstas visapusiškas

dalyvavimas visose visuomenės gyvenimo srityse, įskaitant dalyvavimą priimant visų lygmenų politinius sprendimus, yra
kritiškai svarbūs siekiant lygybės ir taikos;
PRIPAŽINDAMOS vystomojo bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis, ypač mažų pajamų žemyninėmis šalimis po

konflikto, reikšmę tvariam jų ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi, siekdamos laiku ir visiškai įgyvendinti
tarptautiniu mastu sutartus vystymosi tikslus, įskaitant JT tūkstantmečio vystymosi tikslus ir visus vėliau Afganistano
patvirtintus vystymosi rodiklius, ir taip pat jų reikšmę geresnei Afganistano integracijai į regioną;
PRIPAŽINDAMOS, kad turi būti imamasi veiksmingų priemonių sąžiningumui ir atskaitomybei skatinti ir tinkamam

viešųjų lėšų naudojimui bei kovai su korupcija užtikrinti;
PRIPAŽINDAMOS, kad aktyviau bendradarbiaudamos Šalys turėtų remti Afganistano gebėjimą gerinti administravimo ir

valdymo kokybę, taip pat didinti viešųjų finansų valdymo skaidrumą ir efektyvumą;
DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS derinimo pastangų atitinkamuose regioniniuose ir daugiašaliuose forumuose svarbą, ypač

dėl Šalių požiūrio į pasaulines problemas ir regioninį ekonominį bendradarbiavimą;
PRIPAŽINDAMOS terorizmo keliamą grėsmę jų gyventojams ir bendram saugumui ir pareikšdamos visapusiškai įsipareigo

jančios kovoti su visų formų terorizmu, efektyviai bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir imtis priemonių visų formų
terorizmui išnaikinti, nepažeidžiant tarptautinės teisės normų, įskaitant žmogaus teises ir humanitarinę teisę;
DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS bendrą įsipareigojimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą

žmonėmis, neteisėtą migrantų gabenimą ir prekybą narkotikais, be kita ko, naudodamosi regioninėmis ir tarptautinėmis
priemonėmis;
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PRIPAŽINDAMOS neteisėtų narkotikų grėsmę sveikatai ir saugumui ir poreikį suderintai bendradarbiauti regioniniu ir

tarptautiniu lygmenimis, kad būtų kovojama su narkotikų auginimu, gamyba, palankių sąlygų jiems sudarymu, prekyba
jais ir jų vartojimu bei paklausa ir neteisėtu narkotikų pirmtakų naudojimu, be to, pripažindamos aguonų augintojų
alternatyvių pragyvenimo šaltinių svarbą tokiomis sąlygomis;
PRIPAŽINDAMOS poreikį laikytis tarptautinių nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo įsipareigojimų;
ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Tarptautiniam baudžiamajam teismui tenka svarbus vaidmuo plėtojant taiką ir tarptautinį

teisingumą ir jo tikslas – veiksmingai traukti atsakomybėn už sunkiausius, visai tarptautinei bendruomenei susirūpinimą
keliančius nusikaltimus;
PRIPAŽINDAMOS, kad prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos bus labai svarbios Afganistano vystymuisi ir kad Šalys

ypač daug dėmesio skiria tarptautinės prekybos principams ir taisyklėms, nustatytoms, inter alia, Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) steigimo sutartyje;
IŠREIKŠDAMOS visapusišką įsipareigojimą skatinti visų krypčių darnų vystymąsi, įskaitant aplinkosaugą ir veiksmingą

bendradarbiavimą kovojant su klimato kaita, taip pat veiksmingą tarptautiniu mastu sutartų darbo standartų
propagavimą ir įgyvendinimą;
PABRĖŽDAMOS migracijos srities bendradarbiavimo svarbą;
PRIPAŽINDAMOS, kad pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų padėtis ir pagrindinės teisės, įskaitant saugų, tinkamą ir

savanorišką grįžimą namo, reikalauja ypatingo dėmesio;
PAŽYMĖDAMOS, kad tuo atveju, jei Šalys pagal šį Susitarimą nuspręstų sudaryti konkrečius laisvės, saugumo ir

teisingumo srities susitarimus, kuriuos Sąjunga sudaro pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Trečiosios dalies
V antraštinę dalį, tokių būsimų susitarimų nuostatos nebus privalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai, nebent
Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija, remdamosi savo atitinkamais ankstesniais dvišaliais santykiais, kartu
praneštų Afganistanui, kad Jungtinei Karalystei arba Airijai jos privalomos kaip Sąjungos daliai pagal prie Europos
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos
pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Taip pat bet kokios ES vidaus priemonės, kurios bus vėliau priimtos
pagal minėtą V antraštinę dalį šiam Susitarimui įgyvendinti, nebus privalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai,
nebent jos pagal Protokolą Nr. 21 praneštų apie savo pageidavimą dalyvauti įgyvendinant tokias priemones arba su
jomis sutikti. Be to, pažymėdamos, kad tokiems būsimiems susitarimams arba vėliau priimtoms ES vidaus priemonėms
būtų taikomas prie minėtų Sutarčių pridėtas Protokolas Nr. 22 dėl Danijos pozicijos,

SUSITARĖ:
I ANTRAŠTINĖ DALIS
POBŪDIS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis
Taikymo sritis ir tikslai
1.
Pagal Šalių atitinkamus teisės aktus, procedūras bei išteklius ir visapusiškai laikantis tarptautinių taisyklių ir normų,
atžvelgiant į Šalių atitinkamų kompetencijų ribas užmezgama partnerystė.
2.

Šios partnerystės tikslas – stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą, siekiant:

a) remti taiką ir saugumą Afganistane ir regione;
b) skatinti darnų vystymąsi, stabilias ir demokratines politines sąlygas ir Afganistano integraciją į pasaulio ekonomiką;
c) reguliariai palaikyti dialogą politiniais klausimais, įskaitant dėl žmogaus teisių, lyčių lygybės ir pilietinės visuomenės
dalyvavimo skatinimo;
d) skatinti vystomąjį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Šalių bendrą įsipareigojimą panaikinti skurdą ir užtikrinti
pagalbos veiksmingumą;
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e) nuosekliai ir vienas kitą papildančiais veiksmais, atsižvelgiant į šiuo metu įgyvendinamas ir būsimas regionines
iniciatyvas, abipusiškai naudingai ir siekiant bendradarbiauti visose ekonominėse, su prekyba ir investicijomis
susijusiose abipusiškai naudingose srityse, tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tvariems prekybos ir
investicijų srautams, nebūtų nustatomos naujos ir būtų pašalintos esamos prekybos ir investicijų kliūtys, vystyti Šalių
tarpusavio prekybą ir investicijas;
f) geriau koordinuoti Šalių veiksmus, susijusius su pasaulinėmis problemomis, ir ypač skatinti priimti daugiašalius
sprendimus; ir
g) skatinti palaikyti dialogą ir bendradarbiauti įvairiuose abipusiškai svarbiuose sektoriuose, įskaitant tokius klausimus
kaip viešojo administravimo ir viešųjų finansų valdymo modernizavimas, teisingumas ir vidaus reikalai, aplinka ir
klimato kaita, gamtiniai ištekliai ir žaliavos, saugumo sektoriaus reforma, švietimas ir mokymas, energetika,
transportas, žemės ūkis ir kaimo plėtra, finansinės paslaugos, apmokestinimas, muitinės veikla, užimtumas ir
socialinis vystymasis, sveikata ir sauga, statistika, regioninis bendradarbiavimas, kultūra, informacinės technologijos,
audiovizualinis ir medijų sektorius.
3.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes ypač daug dėmesio skiriama gebėjimų stiprinimui, siekiant remti Afganistano
institucijų vystymąsi ir užtikrinti, kad Afganistanas galėtų pasinaudoti visais aktyvesnio bendradarbiavimo pagal šį
Susitarimą privalumais.
4.
Šalys skatina parlamentarus, pilietinės visuomenės narius ir specialistus palaikyti ryšius tam, kad būtų skatinama
siekti šio Susitarimo tikslų ir visų pirma remti parlamentines ir kitas demokratines institucijas.
5.
Šalys siekia skatinti supratimą, inter alia, seminaruose, konferencijose, bendroje jaunimo veikloje ir kituose
renginiuose bendradarbiaujant tokiems subjektams kaip ekspertų grupės, akademinė bendruomenė, verslo atstovai ir
žiniasklaida.

2 straipsnis
Bendrieji principai
1.

Šalys puoselėja Jungtinių Tautų Chartijoje išdėstytas bendras vertybes.

2.
Šalys pripažįsta, kad, remiantis Afganistano Konstitucija, Afganistano stabilizavimas, vystymasis ir demokrati
zavimas yra Afganistano gyventojų ir jų teisėtų demokratinių institucijų atsakomybės sritis, ir nuo jų priklauso.
3.
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose susijusiuose tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose
įtvirtintų demokratijos principų ir žmogaus teisių, taip pat teisinės valstybės principo paisymas yra Šalių vidaus ir
tarptautinės politikos pagrindas ir esminis šio Susitarimo elementas.
4.
Šalys patvirtina įsipareigojančios toliau bendradarbiauti ir visiškai įgyvendinti tarptautiniu mastu sutartus
vystymosi tikslus, įskaitant Afganistano patvirtintus tūkstantmečio vystymosi tikslus, ir visus vėliau nustatytus vystymosi
rodiklius. Įgyvendindamos šį įsipareigojimą Šalys pripažįsta, kad Afganistanas yra atsakingas už savo ekonominės plėtros
ir socialinio vystymosi planų parengimą ir atitinkamas vystymosi politikos kryptis, įskaitant nacionalines prioritetines
programas. Atsižvelgdamos į šias aplinkybes Šalys dar kartą patvirtina pasisakančios už aukštą aplinkos apsaugos lygį,
įtraukią visuomenę ir lyčių lygybę.
5.
Šalys dar kartą patvirtina, kad pasisako už gero valdymo principų taikymą, įskaitant parlamentų ir teismų neprik
lausomumą ir kovą su korupcija visais lygmenimis.
6.
Šalys sutaria, kad pagal šį Susitarimą bendradarbiaus laikydamosi atitinkamų savo nacionalinių įstatymų, kitų teisės
aktų ir taisyklių.
II ANTRAŠTINĖ DALIS
POLITINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 straipsnis
Politinis dialogas
Šalys reguliariai palaiko politinį dialogą, kuris, kai tinkama, gali būti ministrų lygmens. Šiuo dialogu stiprinami Šalių
santykiai, prisidedama prie partnerystės plėtojimo ir stiprinamas savitarpio supratimas ir solidarumas. Šalys aktyviau
palaiko politinį dialogą remdamos bendrus interesus, įskaitant atitinkamas savo pozicijas regioniniuose ir tarptautiniuose
forumuose.
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A. BENDRADARBIAVIMAS ŽMOGAUS TEISIŲ, LYČIŲ LYGYBĖS IR PILIETINĖS VISUOMENĖS KLAUSIMAIS

4 straipsnis
Žmogaus teisės
1.
Be to, kas nustatyta 1 straipsnio 2 dalies c punkte ir 2 straipsnio 3 dalyje, Šalys susitaria bendradarbiauti, skatinti
laikytis žmogaus teisių ir veiksmingai jas ginti, be kita ko, kai tinkama, ratifikuodamos ir įgyvendindamos tarptautinius
žmogaus teisų dokumentus. Šio straipsnio įgyvendinimą Šalys persvarsto palaikydamos politinį dialogą.
2.

Bendradarbiavimas pagal 1 dalį, inter alia, gali apimti:

a) vidaus lygmens veiksmų planų, skirtų žmogaus teisių klausimui, rengimo ir įgyvendinimo rėmimą;
b) žmogaus teisių skatinimą ir švietimą žmogaus teisių klausimais;
c) nacionalinių ir subnacionalinių su žmogaus teisėmis susijusių Afganistano institucijų stiprinimą;
d) turiningo ir išsamaus dialogo žmogaus teisių klausimais užmezgimą;ir
e) bendradarbiavimo su žmogaus teisių srityje veikiančiomis Jungtinių Tautų institucijomis stiprinimą.

5 straipsnis
Lyčių lygybė
1.
Šalys bendradarbiauja, kad stiprintų su lyčių klausimais susijusią politiką ir programas, institucinius ir administra
cinius gebėjimus, remtų lyčių lygybės strategijų įgyvendinimą, įskaitant moterų teises ir įgalinimą, ir taip užtikrintų
lygiateisį vyrų ir moterų dalyvavimą visose ekonomikos, kultūros, politikos ir socialinio gyvenimo srityse. Bendradar
biaujant visų pirma skiriama dėmesio tam, kad moterims būtų sudarytos sąlygos gauti išteklių, būtinų norint
visapusiškai naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, ypač teise į švietimą.
2.

Šalys skatina nustatyti tinkamą sistemą, kuria būtų:

a) užtikrinama, kad lyčių klausimai būtų tinkamai įtraukiami į visas vystymosi strategijas, politiką ir programas, ypač
susijusias su politiniu aktyvumu, sveikata ir raštingumu; ir
b) keičiamasi lyčių lygybės skatinimo patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir skatinama priimti pozityvias,
moterims palankias priemones.

6 straipsnis
Pilietinė visuomenė
1.
Šalys pripažįsta organizuotos pilietinės visuomenės, visų pirma akademinės visuomenės, vaidmenį ir galimą indėlį
plėtojant dialogą ir bendradarbiavimą pagal šį Susitarimą ir susitaria skatinti veiksmingą dialogą su pilietine visuomene ir
jos veiksmingą dalyvavimą.
2.

Šalys bendradarbiauja, kad paskatintų civilinės visuomenės vaidmenį ir:

a) su ja būtų konsultuojamasi priimant vidaus politikos sprendimus, laikantis demokratinių principų ir konstitucinių
nuostatų;
b) ji būtų informuojama apie konsultacijas dėl vystymosi ir bendradarbiavimo strategijų ir sektorių politikos, ypač
pilietinei visuomenei svarbiose srityse, įskaitant visus vystymosi proceso etapus, ir ji galėtų dalyvauti tokiose konsulta
cijose;
c) ji galėtų gauti finansinių išteklių, jei tai leidžia kiekvienos Šalies vidaus taisyklės, laikantis skaidrumo ir atskaitomybės
principų, ir paramą ypač svarbių sričių gebėjimams stiprinti, ir
d) ji galėtų dalyvauti įgyvendinant bendradarbiavimo programas su jos veikla susijusiose srityse.
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B. TAIKOS STIPRINIMAS

7 straipsnis
Taikos stiprinimo politika, konfliktų prevencija ir sprendimas
1.
Šalys pabrėžia įsipareigojančios dėti Afganistano iniciatyva pagrįstas pastangas siekti taikos ir susitaikymo. Jos taip
pat pabrėžia, kad svarbu, jog taikos procesas būtų įtraukus ir pagrįstas visų Afganistano gyventojų sutarimu, išreikštu
2010 m. liepos mėn. Vyresniųjų taryboje taikos klausimais ir 2011 m. lapkričio mėn. tradicinės Vyriausiosios tarybos.
Šalys pripažįsta, kad būtina sėkmingo taikos proceso sąlyga – Afganistano gyventojų ir institucijų atsakomybė ir stipri
tarptautinės bendruomenės parama.
2.
Šalys skatina regiono šalių ir platesnio masto dialogą, kad galėtų prisiimti visapusišką vaidmenį remdamos ir
lengvindamos taikos procesą.
3.
Šalys dar kartą patvirtina moterų vaidmens svarbą sprendžiant konfliktus ir stiprinant taiką. Jos pabrėžia, kad
svarbu, kad moterys visapusiškai dalyvautų visoje taikos ir saugumo palaikymo ir skatinimo veikloje, ir taip pat pabrėžia
poreikį užtikrinti, kad jų vaidmuo priimant su konfliktų sprendimu susijusius sprendimus, kaip nustatyta JT Saugumo
Tarybos rezoliucijoje 1325(2000), būtų didesnis.
4.
Imantis bendrų šios srities veiksmų, be kita ko, skatinama ilgalaikė taika Afganistane ir remiamas aktyvus pilietinės
visuomenės vaidmuo, laikantis Naujo susitarimo dėl bendradarbiavimo su nestabiliomis valstybėmis principų.

C. PARAMA TARPTAUTINIAM SAUGUMUI

8 straipsnis
Bendradarbiavimas dėl Romos statuto
Šalys mano, kad tarptautinei taikai ir teisingumui užtikrinti labai svarbu, kad veiksmingai veiktų Tarptautinis
baudžiamasis teismas (TBT). Jos dar kartą patvirtina, kad tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliantys sunkiausi
nusikaltimai visų pirma turi būti sprendžiami imantis priemonių vidaus lygmeniu, bendradarbiaujant su TBT. Šalys
susitaria bendradarbiauti skatindamos, kad visi laikytųsi Romos statuto:
a) imtis tinkamų veiksmų ratifikuoti su Romos statutu susijusius dokumentus, visų pirma TBT privilegijų ir imuniteto
susitarimą;
b) dalytis patirtimi dėl teisinių pritaikymų, būtinų norint ratifikuoti ir įgyvendinti Romos statutą; ir
c) imtis priemonių Romos statuto vientisumui išsaugoti.

9 straipsnis
Kova su masinio naikinimo ginklų platinimu ir cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės
rizikos mažinimas
1.
Šalys laikosi požiūrio, kad masinio naikinimo ginklų (toliau – MNG) ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimas
tiek valstybiniams, tiek nevalstybiniams subjektams yra viena iš didžiausių grėsmių tarptautiniam stabilumui ir
saugumui.
2.
Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti tarptautiniuose forumuose ir kovoti su MNG ir jų siuntimo į taikinį
priemonių platinimu, visiškai laikydamosi prievolių, prisiimtų pagal daugiašales nusiginklavimo ir neplatinimo sutartis
bei konvencijas ir kitus daugiašaliu mastu suderėtus susitarimus ir tarptautines prievoles, ir vidaus lygmeniu tas prievoles
įgyvendindamos. Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio Susitarimo elementas.
3.
Šalys taip pat susitaria bendradarbiauti ir imtis priemonių, kad sustiprintų tarptautinių nusiginklavimo ir kovos su
MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu priemonių, taikomų Šalyse, įgyvendinimą, inter alia, keisdamosi
informacija, žiniomis ir patirtimi.
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4.
Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti kovojant su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu,
siekdamos atitinkamai pasirašyti ar ratifikuoti visus kitus atitinkamus tarptautinius dokumentus, arba prie jų prisijungti
ir juos visapusiškai įgyvendinti.
5.
Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti, kad įdiegtų veiksmingą vidaus eksporto kontrolę, padėsiančią užkirsti kelią
MNG platinimui, kontroliuoti su MNG susijusių prekių eksportą ir tranzitą, be kita ko, kontroliuojant dvejopo
panaudojimo technologijų galutinę paskirtį MNG ir užtikrinant veiksmingas atgrasomąsias priemones už eksporto
kontrolės taisyklių pažeidimus.
6.
Šalys pripažįsta, kad cheminė, biologinė, radiologinė ir branduolinė rizika visuomenei gali turėti didžiulį trikdomąjį
poveikį. Jos taip pat pripažįsta, kad riziką gali kelti nusikalstama veikla (platinimas, prekyba), nelaimingi atsitikimai
(susiję su pramone, transportu, laboratorijomis) ar gamtiniai pavojai (pandemijos). Todėl Šalys įsipareigoja bendradar
biauti, kad stiprintų institucinius gebėjimus švelninti cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę riziką. Taip bendra
darbiaujant gali būti imamasi projektų, susijusių su teisiniais, reguliavimo, vykdymo užtikrinimo, moksliniais ir
pasirengimo klausimais, taip pat gali būti bendradarbiaujama regionų lygmeniu.
7.

Sąjunga tinkamai remia šias pastangas, daugiausia dėmesio skirdama gebėjimų stiprinimui ir techninei pagalbai.

10 straipsnis
Šaulių ir lengvieji ginklai bei kiti įprastiniai ginklai
1.
Šalys pripažįsta, kad neteisėta šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠILG) bei jų šaudmenų gamyba, perdavimas ir platinimas
bei jų perteklinis kaupimas, blogas valdymas, nepakankamai apsaugoti sukaupti jų kiekiai ir nekontroliuojamas plitimas
tebekelia didelę grėsmę taikai ir tarptautiniam saugumui.
2.
Šalys susitaria nepažeisti ir visapusiškai įgyvendinti atitinkamas prievoles spręsti neteisėtos prekybos ŠILG, įskaitant
jų šaudmenis, problemą pagal galiojančius tarptautinius susitarimus ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, taip pat įsiparei
gojimus pagal kitus šioje srityje taikytinus tarptautinius dokumentus, kaip antai JT veiksmų programą dėl neteisėtos
prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo visais aspektais.
3.
Šalys pripažįsta, kad įprastinės ginkluotės perdavimo vietinės kontrolės sistemos, atitinkančios galiojančius tarptau
tinius standartus, yra labai svarbios. Jos pripažįsta, kad yra svarbu tokią kontrolę vykdyti atsakingai, prisidedant prie
taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo tarptautiniu ir regioniniu lygmenimis, mažinant žmonių kančias ir užkertant
kelią įprastinių ginklų neteisėtam naudojimui.
4.
Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir užtikrinti pastangų, dedamų tarptautinei prekybai įprastiniais ginklais
reglamentuoti ar reglamentavimui gerinti bei užkirsti kelią neteisėtai prekybai ginklais, kovoti su ja ar ją panaikinti,
derinimą, papildomumą ir sąveiką. Jos susitaria užmegzti nuolatinį politinį dialogą, kuris papildys ir parems šio įsiparei
gojimo įgyvendinimą.

11 straipsnis
Kova su terorizmu
1.
Šalys pasiryžusios kovoti su visų formų terorizmu, taip pat ir regionuose, visiškai laikydamosi teisinės valstybės
principų ir tarptautinės teisės, taip pat veikti kartu, kad užkirstų kelią ekstremistinės ideologijos plitimui ir, visų pirma,
jaunimo radikalizavimui. Jos įsipareigoja veikti drauge su tarptautiniais partneriais ir visapusiškai įgyvendinti JT
pasaulinės kovos su terorizmu strategiją.
2.
Šalys susitaria bendradarbiauti klausimais, svarbiais kovojant su teroristine veikla ir tinkamai bei laikydamosi
vidaus ir tarptautinės teisės keistis informacija apie visus svarbius aspektus. Kova su terorizmu – svarbus Šalių bendradar
biavimo elementas. Jos susitaria skatinti įgyvendinti atitinkamus šios srities tarptautinius dokumentus ir konvencijas.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, gebėjimų stiprinimas bus susijęs su atitinkamomis baudžiamosios teisenos sritimis.
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III ANTRAŠTINĖ DALIS
VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

12 straipsnis
Vystomasis bendradarbiavimas
1.
Vystomuoju bendradarbiavimu visų pirma norima pasiekti tūkstantmečio vystymosi tikslus (ir visus vėliau
nustatytus vystymosi rodiklius), panaikinti skurdą, užtikrinti darnų vystymąsi ir integraciją į pasaulio ekonomiką, ypač
daug dėmesio skiriant pažeidžiamiausiai visuomenės daliai. Šalys pripažįsta, kad jų bendradarbiavimas ypač svarbus
sprendžiant Afganistano vystymosi problemas ir kad esminė jo dalis turėtų būti institucijų plėtojimas.
2.
Bendradarbiaujant atsižvelgiama į Afganistano socialinio ir ekonominio vystymosi strategijas ir programas, visų
pirma Nacionalinę vystymosi strategiją ir kitas priemones, dėl kurių susitarta tarptautinėse Afganistano vystymuisi
skirtose konferencijose, 2010 m. Londono deklaraciją, Kabulo procesą, 2011 m. gruodžio mėn. Bonos konferencijos
išvadas, Tokijo deklaraciją dėl partneryste pagrįsto Afganistano savarankiškumo ir 2012 m. liepos mėn. Tokijo
tarpusavio atskaitomybės programą, ir visapusiškai atsižvelgiant į per 2014 m. Londono konferenciją pristatytą
Afganistano Vyriausybės ekonomikos ir vystymosi strategiją „Pasitikėti savo jėgomis: įsipareigojimai vykdyti reformas ir
atnaujinta partnerystė“.
3.
Šalys savo vystomojo bendradarbiavimo veiksmais, inter alia, stiprina Afganistano valdymo institucijas ir sudaro
sąlygas darniam vystymuisi ir ilgalaikiam ekonomikos augimui, laikydamosi nacionalinių prioritetinių programų ir
Afganistano ekonomikos ir vystymosi strategijos „Pasitikėti savo jėgomis: įsipareigojimai vykdyti reformas ir atnaujinta
partnerystė“. Šie dokumentai bus pagrindinės šios strategijos ir Bonoje, Tokijuje ir Londone Afganistano prisiimtų
įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės. Bendradarbiaudama su Afganistanu Sąjunga visapusiškai atsižvelgia į Tokijo
tarpusavio atskaitomybės programą (ar bet kokius vėlesnius abipusiškai sutartus ją pakeisiančius dokumentus),
o planuodama savo paramą atsižvelgia į įsipareigojimus, taip pat finansinius, ir išsamius minėtoje programoje nustatytus
susitarimus.
4.
Šalys patvirtina norinčios pasiekti Afganistano patvirtintus tūkstantmečio vystymosi tikslus ir visus vėliau
nustatytus vystymosi rodiklius ir dar kartą patvirtina įsipareigojimą laikytis Paryžiaus deklaracijos dėl pagalbos
veiksmingumo, Akros veiksmų darbotvarkės ir Busano baigiamojo dokumento, visų pirma atsižvelgdamos į Naują
susitarimą dėl bendradarbiavimo su nestabiliomis valstybėmis.
5.
Atsižvelgdamos į atitinkamas Šalių reglamentavimo nuostatas, procedūras bei išteklius ir visapusiškai laikydamosi
tarptautinių taisyklių ir normų, Šalys susitaria skatinti bendradarbiavimo veiklą. Šalys susitaria, kad jų vystomasis bendra
darbiavimas atitiks Šalių bendro įsipareigojimo siekti pagalbos veiksmingumo reikalavimus, bus laikomasi Afganistano
atsakomybės principo ir derinamasi prie Afganistano nacionalinių prioritetų, sudaromos palankios sąlygos pasiekti
materialių ir tvarių vystymosi rezultatų Afganistano gyventojams ir ilgalaikį šalies ekonomikos tvarumą, kaip susitarta
per Afganistanui skirtas tarptautines konferencijas. Šalys susitaria užtikrinti, kad vystomąja pagalba būtų kuo labiau
stiprinama taika, kai įmanoma, pagal Naują susitarimą dėl bendradarbiavimo su nestabiliomis valstybėmis.
6.
Todėl Šalys susitaria nuolat stebėti Šalių vystomojo bendradarbiavimo poveikį pagal 49 straipsnį įsteigtame
Jungtiniame komitete ir vertinti, kaip juo prisidedama siekiant Afganistano patvirtintų tūkstantmečio vystymosi tikslų ir
visų vėliau nustatytų vystymosi rodiklių.
7.
Į visas vystomojo bendradarbiavimo sritis bus įtraukti šie klausimai: žmogaus teisės, lyčių klausimai, demokratija,
geras valdymas, aplinkos tvarumas, klimato kaita, sveikata, institucijų plėtojimas ir gebėjimų stiprinimas, kovos su
korupcija priemonės, kova su narkotikais ir pagalbos veiksmingumas.
8.
Šalys nagrinėja galimybes su infrastruktūros komponentais susijusiai veiklai panaudoti įvairias priemones, kaip
antai mišrias tarptautinių finansų įstaigų dotacijas bei paskolas ir kitas rizikos pasidalijimo priemones, kad pritrauktų
daugiau išteklių ir padidintų Sąjungos paramos poveikį.
9.
Šalys susitaria, kad tarpusavio ekonominis bendradarbiavimas turi būti vykdomas taip, kad būtų apginti pažeidžia
miausių visuomenės narių, įskaitant moteris ir vaikus, interesai, o daugiausia dėmesio būtų skiriama sveikatai, švietimui,
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
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10. Šalys susitaria, kad vykdant prekybą turėtų būti visapusiškai skatinamas darnus vystymasis, o jos ekonominis ir
socialinis poveikis bei poveikis aplinkai turėtų būti vertinami. Jos susitaria skatinti savo bendroves taikyti aukščiausius
atsakingo verslo elgesio standartus ir laikytis tarptautiniu mastu sutartų principų ir standartų, kaip antai nustatytų EBPO
rekomendacijose daugiašalėms įmonėms ar JT Pasauliniame susitarime.

11. Šalys siekia skatinti veiksmingai įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinius darbo
standartus ir stiprinti bendradarbiavimą užimtumo ir socialiniais klausimais, įskaitant deramo darbo principus.

12. Šalys taip pat siekia skatinti tokią politiką, kuria nekenkiant aplinkai ir tvariai užtikrinamas maisto gyventojams
prieinamumas ir aprūpinimas, o gyvulių atveju – pašarai.

13. Šalys įsipareigoja keistis nuomonėmis ir bendradarbiauti regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose ir organiza
cijose, įskaitant Jungtines Tautas ir jų agentūras bei įstaigas, siekdamos stiprinti darbo padalijimo aspektus vystomojo
bendradarbiavimo srityje ir praktinį pagalbos veiksmingumą.

14. Šalys taip pat susitaria skatinti ekspertų grupes, akademinę bendruomenę, nevyriausybines organizacijas, įmones,
kultūros srities veikėjus ir žiniasklaidą bendradarbiauti šiame straipsnyje minėtose srityse, tinkamais atvejais organi
zuodamos seminarus, konferencijas ir kitą susijusią veiklą.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDRADARBIAVIMAS PREKYBOS IR INVESTICIJŲ KLAUSIMAIS

13 straipsnis

Bendradarbiavimas prekybos klausimais

1.
Šalys palaiko dialogą dvišalės ir daugiašalės prekybos ir su prekyba susijusiais klausimais, siekdamos stiprinti
dvišalius prekybos santykius ir tobulinti daugiašalę prekybos sistemą, be kita ko, remdamos Afganistano narystę PPO.

2.
Šalys, siekdamos abipusės naudos, įsipareigoja kuo labiau skatinti prekybinių mainų plėtojimą ir įvairovę. Jos
įsipareigoja nustatyti geresnes ir nuspėjamas patekimo į rinką sąlygas, naikindamos prekybos kliūtis, visų pirma laiku
panaikindamos netarifines kliūtis ir prekybos apribojimus, prieštaraujančius PPO taisyklėms, ir imdamosi priemonių
skaidrumui didinti, atsižvelgdamos į šioje srityje tarptautinių organizacijų, kurių narėmis yra Šalys, atliktą darbą.

3.
Pripažindamos, kad prekyba turi ypač didelį poveikį vystymuisi, o lengvatinio prekybos režimo susitarimai
naudingi besivystančioms šalims, Šalys stengiasi intensyviau konsultuotis ir bendradarbiauti, kad juos veiksmingai
įgyvendintų.

4.
Šalys informuoja viena kitą apie prekybos politikos ir su prekyba susijusios politikos, kaip antai žemės ūkio, maisto
saugos, vartotojų apsaugos ir aplinkos, pokyčius. Jos apžvelgs galimybes stiprinti tarpusavio prekybos ir investicijų ryšius
ir, įskaitant, jei tinkama, derėsis dėl kitų abipusio intereso susitarimų.
5.
Šalys visapusiškai naudojasi pagalbos prekybai ir kitomis susijusiomis programomis, įskaitant techninę paramą
gebėjimams stiprinti, kad jų dvišaliai prekybos ir investicijų ryšiai būtų glaudesni.

6.

Šalys pripažįsta, kad svarbu skatinti regionų ekonominį vystymąsi, kaip nustatyta VII antraštinėje dalyje.

7.
Remdamosi 54 straipsniu, Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas dėl bet kokių nesutarimų dėl šios antraštinės
dalies taikymo.
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14 straipsnis
Didžiausio palankumo režimas
1.
Šalys, vykdydamos prekybą, viena kitai taiko didžiausio palankumo režimą pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl
muitų tarifų ir prekybos.
2.
1 dalyje nurodytas didžiausio palankumo režimas netaikomas lengvatoms, kurias viena iš Šalių taiko pagal
susitarimus, kuriais nustatoma muitų sąjunga, laisvosios prekybos zona ar lygiavertė lengvatinio režimo sritis.

15 straipsnis
Sanitarijos ir fitosanitarijos klausimai
1.
Šalys bendradarbiauja maisto saugos ir sanitarijos bei fitosanitarijos klausimais, kad savo teritorijose apsaugotų
žmonių, gyvūnų ir augalų gyvybę ir sveikatą.
2.
Šalys aptaria atitinkamas savo priemones pagal PPO sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo,
Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją, Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos ir Maisto kodekso komisijos
nuostatas ir keičiasi susijusia informacija.
3.
Šalys susitaria bendradarbiauti ir stiprinti gebėjimus, susijusius su sanitarijos ir fitosanitarijos klausimais. Šis
bendradarbiavimas vykdomas atsižvelgiant į kiekvienos Šalies poreikius ir siekiant vienai Šaliai padėti laikytis kitos Šalies
teisinių reikalavimų.
4.

Vienos iš Šalių prašymu Šalys sparčiai užmezga dialogą sanitarijos ir fitosanitarijos klausimais.

5.
Šalys paskiria ryšių centrus, per kuriuos perduodama informacija, susijusi su šiame straipsnyje nurodytais
klausimais.

16 straipsnis
Techninės prekybos kliūtys
. Šalys skatina Afganistano naudojimąsi tarptautiniais ir Europos standartais, kaip pagrindu techniniams reglamentams ir
atitikties vertinimo procedūroms. Jos bendradarbiauja ir keičiasi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir
atitikties vertinimo procedūras, kad užtikrintų, kad jie būtų rengiami, priimami ir taikomi skaidriai bei veiksmingai ir
nesudarytų bereikalingų dvišalės Šalių prekybos kliūčių.

17 straipsnis
Muitinė
1.
Šalys siekia užtikrinti, kad muitinės glaudžiau bendradarbiautų ir užtikrintų skaidrias prekybos sąlygas, lengvintų
prekybą, didintų tiekimo grandinės saugumą, skatintų vartotojų saugą, stabdytų prekių, kuriomis pažeidžiamos
intelektinės nuosavybės teisės, srautus ir kovotų su kontrabanda ir sukčiavimu.
2.
Siekdamos šių tikslų Šalys visų pirma dalijasi žiniomis ir nagrinėja galimybes supaprastinti procedūras, didinti
skaidrumą ir plėtoti bendradarbiavimą. Jos taip pat siekia suderinti požiūrius ir imtis bendrų veiksmų pagal atitinkamas
tarptautines sistemas.
3.
Jei tinkama, laikydamosi šiame Susitarime nustatytos institucinės sistemos, Šalys sudaro protokolus dėl muitinių
bendradarbiavimo ir savitarpio administracinės pagalbos, nepažeisdamos kitų formų bendradarbiavimo nuostatų.
4.
Remdamosi atitinkamomis tarptautinėmis konvencijomis, Šalys bendradarbiauja, kad modernizuotų Afganistano
muitinės administraciją ir ši organizacija bei jos institucijos veiksmingiau teiktų paslaugas, valstybės ištekliai būtų
valdomi skaidriai ir būtų užtikrinama atskaitomybė. Gebėjimų stiprinimas – svarbi šio bendradarbiavimo sudedamoji
dalis.
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18 straipsnis
Investicijos
1.
Šalys skatina tiesiogines užsienio investicijas, sudarydamos patrauklias ir stabilias investavimo sąlygas. Siekdamos
šio tikslo Šalys, jei reikia, gali pradėti nuoseklų dialogą, kad geriau suprastų investavimo klausimus ir aktyviau dėl jų
bendradarbiautų, nagrinėtų administracines galimybes investicijų srautams padidinti, skatintų investuotojams taikyti
stabilias, skaidrias ir palankias taisykles.
2.
Šalys pabrėžia, kad siekiant didinti Sąjungos tiesiogines užsienio investicijas į Afganistaną svarbus vaidmuo tenka
privačiajam sektoriui ir, atsižvelgdamos į šią aplinkybę, pripažįsta viešojo sektoriaus priemonių ir paskatų, kaip antai
galimybių gauti kreditų ir investicijų garantijas, poreikį.

19 straipsnis
Paslaugos
Šalys užmezga konstruktyvų dialogą, kuriuo visų pirma siekia:
a) keistis informacija apie savo atitinkamas reglamentavimo sąlygas;
b) skatinti patekimą į viena kitos rinkas;
c) didinti galimybes gauti kapitalo bei technologijų išteklių; ir
d) skatinti prekybą paslaugomis tarpusavyje ir trečiųjų šalių rinkose.

20 straipsnis
Kapitalo judėjimas
Šalys stengiasi lengvinti kapitalo judėjimą, kad skatintų įgyvendinti šio Susitarimo tikslus.

21 straipsnis
Viešieji pirkimai
Šalys bendradarbiaus, siekdamos Afganistane sukurti veiksmingą ir šiuolaikišką viešųjų pirkimų sistemą, pagrįstą
tarptautiniu mastu sutartais skaidrumo ir viešųjų pirkimų tvarkos principais ir skatinimu, kad vykdant viešuosius
pirkimus lėšos būtų naudojamos sąžiningai ir ekonomiškai naudingiausiai.

22 straipsnis
Skaidrumas
Šalys pripažįsta skaidrumo ir tinkamo proceso svarbą administruojant Šalių su prekyba susijusius įstatymus ir kitas
reglamentavimo nuostatas. Todėl jos taiko 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos X straipsnį ir
Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis III straipsnį.

23 straipsnis
Intelektinės nuosavybės teisės
1.
Šalys susitaria saugoti ir užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, įskaitant geografines nuorodas, laikydamosi
tarptautinių susitarimų, kurių šalys jos yra, nuostatų.
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2.
Šalys bendradarbiauja, kad užkirstų kelią bet kokioms galimybėms neteisėtai naudotis intelektinės nuosavybės
teisėmis, įskaitant geografines nuorodas, ir kovotų su padirbinėjimu ir piratavimu. Jos susitaria, kad rems šiuos siekius
užtikrindamos muitinių ir kitų tinkamų formų administracinį bendradarbiavimą, taip pat steigdamos ir stiprindamos šių
teisių kontrolės ir apsaugos organizacijas, aktyviau bendradarbiaudamos dėl tinkamų būtų pasiekti, kad Šalių geografines
nuorodas būdų lengviau saugoti ir registruoti viena kitos teritorijose, atsižvelgdamos į tarptautines šios srities taisykles,
praktiką ir raidą bei savo atitinkamus gebėjimus.

V ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDRADARBIAVIMAS TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KLAUSIMAIS

24 straipsnis
Teisinės valstybės principas, teisinis bendradarbiavimas ir policijos veikla
1.
Bendradarbiaujant teisingumo ir vidaus reikalų klausimais, Šalims ypač svarbu stiprinti teisinę valstybę ir visų
lygmenų institucijas teisėsaugos ir teisingumo vykdymo, įskaitant bausmių vykdymo sistemą, srityse.
2.
Bendradarbiaudamos Šalys keičiasi informacija apie teisines sistemas ir teisės aktus. Jos skiria ypač daug dėmesio
moterų ir kitų pažeidžiamų grupių teisėms ir šių teisių apsaugai ir įgyvendinimui.
3.
Šalys susitaria bendradarbiauti, kad paskatintų tolesnes Afganistano policijos pajėgų reformas. Afganistanas imsis
veiksmų civilinės policijos veikloje taikyti geriausios praktikos pavyzdžius. Sąjunga toliau rems teisingumo sektoriaus ir
Afganistano nacionalinės policijos vystymą, be kita ko, finansuodama policijos pajėgas pagal 2014–2020 m. daugiašalę
preliminarią programą ir laikydamasi EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) tinkamos finansuoti veiklos apibrėžčių.
4.

Šalys susitaria bendradarbiauti, kad modernizuotų Afganistano saugumo sektorių šiomis priemonėmis:

a) stiprindamos teismų ir teisingumo sektorių, įskaitant bausmių vykdymo sistemą, ir ypač daug dėmesio skirdamos
teismų nepriklausomumo stiprinimui;
b) Afganistane didindamos civilinės policijos veiksmingumą;
c) tobulindamos šios srities teisinę ir institucinę sistemą; ir
d) stiprindamos gebėjimus rengti ir diegti strategijas Afganistano teisingumo ir saugumo sektoriuose.

25 straipsnis
Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija
Šalys susitaria bendradarbiauti, kad kovotų su organizuotu, ekonominiu ir finansiniu nusikalstamumu ir korupcija.
Bendradarbiaujant visų pirma siekiama įgyvendinti ir skatinti taikyti susijusius tarptautinius standartus ir dokumentus,
kaip antai JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei jos papildomus protokolus ir JT konvenciją
prieš korupciją. Šalys ypač daug dėmesio skiria ryšiams tarp organizuoto nusikalstamumo ir prekybos narkotikais,
pirmtakais, pavojingomis medžiagomis, ginklais ir žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo. Jos keičiasi informacija apie
visus klausimus, svarbius kovai su nusikalstama veikla.

26 straipsnis
Kova su neteisėtais narkotikais
1.

Šalys bendradarbiauja, kad užtikrintų subalansuotą, visapusišką ir integruotą požiūrį į narkotikų klausimus.
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2.
Su narkotikais susijusios politikos ir veiklos tikslas – stiprinti kovos su neteisėtais narkotikais struktūras, mažinti
narkotikų pasiūlą, prekybą jais ir jų paklausą, spręsti piktnaudžiavimo narkotikais pasekmių sveikatai ir visuomenei
problemas. Šalys bendradarbiauja, kad užkirstų kelią neteisėtai narkotikų gamybai ir neteisėtam cheminių pirmtakų
naudojimui.
3.
Laikydamosi šio bendro požiūrio Šalys užtikrina, kad kova su neteisėtais narkotikais būtų įtraukta į visas susijusias
bendradarbiavimo sritis, įskaitant teisėsaugą, teisėtų pragyvenimo šaltinių skatinimą, narkotikų paklausos mažinimą ir
rizikos bei žalos mažinimą.
4.

Šalims bendradarbiaujant Afganistanui teikiama techninė ir administracinė pagalba 3 dalyje nurodytose srityse:

a) rengti teisės aktus ir plėtoti politiką;
b) steigti nacionalines institucijas ir informacijos centrus;
c) remti pilietinės visuomenės pastangas kovoti su narkotikais, mažinti narkotikų paklausą ir žalą, be kita ko, piktnau
džiavimo narkotikais gydymu ir susijusia reabilitacija;
d) mokyti darbuotojus;
e) vykdyti su narkotikais susijusius mokslinius tyrimus ir
f) užkirsti kelią prekybai pirmtakais ir jų naudojimui neteisėtai neteisėtų narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai.
Šalys gali susitarti įtraukti kitas sritis.
5.
Remdamosi savo atitinkamais teisės aktais, Šalys bendradarbiauja, kad išardytų tarptautinius nusikaltėlių tinklus,
dalyvaujančius gaminant ir parduodant neteisėtus narkotikus, inter alia, keisdamosi informacija ir žvalgybos žiniomis,
rengdamos mokymus ir dalydamosi geriausios praktikos pavyzdžiais, įskaitant specialius tyrimų metodus. Ypač daug
pastangų dedama siekiant užkirsti kelią nusikaltėlių skverbimuisi į teisėtą ekonomiką.
6.
Šį požiūrį turėtų papildyti regioninis bendradarbiavimas, be kita ko, naudojantis diplomatiniais ryšiais ir regioni
niuose forumuose, kuriuose Šalys dalyvauja, kaip antai nurodytieji 48 straipsnyje.
7.
Šalys susitaria dėl bendradarbiavimo priemonių šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami bendrai sutartais
principais, suderintais su atitinkamomis tarptautinėmis konvencijomis, Politine deklaracija ir Deklaracija dėl narkotikų
paklausos mažinimo pagrindinių principų, patvirtintų 1998 m. birželio mėn. 20-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos specialiojoje sesijoje narkotikų klausimais, taip pat 2009 m. kovo mėn. 52-osios JT Narkotinių medžiagų
komisijos posėdžio aukšto lygio grupės patvirtinta Politine deklaracija ir Veiksmų planu dėl tarptautinio bendradar
biavimo siekiant priimti integruotą ir suderintą strategiją pasaulinei narkotikų problemai spręsti, ir Paryžiaus pakto
partnerių trečiosios ministrų konferencijos Vienos deklaracija dėl kovos su neteisėta prekyba Afganistano kilmės opiatais.

27 straipsnis
Bendradarbiavimas kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu
1.
Šalys susitaria bendradarbiauti, kad užkirstų kelią nusikalstamų būdu gautų pajamų plovimui ir terorizmo
finansavimui, naudojantis jų finansinėmis sistemomis ir įpareigotomis nefinansinėmis įmonėmis ir profesijomis.
2.
Šalys susitaria skatinti teikti techninę ir administracinę pagalbą, kuria siekiama padėti rengti ir įgyvendinti teisės
aktus, taip pat užtikrinti veiksmingą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemų veikimą. Bendradar
biaujant visų pirma sudaromos sąlygos pagal Šalių atitinkamus įstatymus keistis susijusia informacija ir priimti tinkamus
ir tarptautiniu mastu sutartus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartus, kurie būtų lygiaverčiai
Sąjungos ir šioje srityje veikiančių tarptautinių institucijų, pavyzdžiui, Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF),
taikomiems standartams.
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28 straipsnis
Bendradarbiavimas migracijos srityje
1.
Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užkristi kelią neteisėtiems migracijos srautams iš vienos Šalies teritorijos
į kitos Šalies teritoriją.
2.
Šalys dar kartą patvirtina, kad svarbu bendrai valdyti migracijos srautus tarp Afganistano ir Sąjungos ir įsipareigoja
palaikyti visapusišką dialogą ir bendradarbiauti su migracija susijusiais klausimais, laikydamosi Sąjungos visuotinio
požiūrio į migraciją ir judumą bei atitinkamų tarptautinių konvencijų. Palaikant šį dialogą ir bendradarbiaujant
įtraukiami klausimai, susiję su prieglobsčiu, migracijos ir vystymosi ryšiais, teisėta ir neteisėta migracija, grąžinimu,
readmisija, vizomis, sienų valdymu, dokumentų saugumu, kova su prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu.
3.

Bendradarbiaujant šiame straipsnyje nurodytose srityse taip pat gali būti imamasi priemonių gebėjimams stiprinti.

4.
Šalys susitaria vienos iš Šalies prašymu pradėti derybas dėl susitarimo, kuriuo būtų reglamentuojamos konkrečios
Šalių prievolės dėl readmisijos, įskaitant prievoles dėl kitų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės.

29 straipsnis
Konsulinė apsauga
Afganistanas sutinka, kad bet kurios atstovaujamos Europos Sąjungos valstybės narės konsulinės ir diplomatinės
tarnybos užtikrintų apsaugą bet kokiam Europos Sąjungos valstybės narės, Afganistane neturinčios nuolatinės
atstovybės, faktiškai galinčios tuo atveju užtikrinti konsulinę apsaugą, piliečiui, taikant tokias pat sąlygas kaip ir tos
Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams.

30 straipsnis
Asmens duomenų apsauga
1.
Šalys susitaria bendradarbiauti, kad pakeltų asmens duomenų apsaugos lygį tiek, kad jis atitiktų griežčiausius
tarptautinius standartus, nustatytus, inter alia, Kompiuterinių asmens duomenų bylų tvarkymo gairėse, patvirtintose
1990 m. gruodžio 14 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 45/95.
2.
Bendradarbiaujant asmens duomenų apsaugos srityje gali būti, inter alia, teikiama techninė pagalba keičiantis
informacija ir žiniomis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDRADARBIAVIMAS SEKTORIUOSE

31 straipsnis
Viešojo administravimo modernizavimas
Šalys susitaria bendradarbiauti, kad Afganistane parengtų profesionalią, nepriklausomą ir veiksmingą nacionalinio ir
subnacionalinio lygmenų valstybės tarnybą. Bendradarbiaujant šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama mokymui ir
gebėjimui stiprinimui, siekiant:
a) didinti organizacinį veiksmingumą;
b) didinti institucijų efektyvumą teikti paslaugas;
c) užtikrinti skaidrų viešųjų išteklių valdymą ir atskaitomybę;
d) tobulinti teisinę ir institucinę sistemą ir
e) gerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą.
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32 straipsnis
Viešųjų finansų valdymas
Be to, kas nustatyta 31 straipsnyje, Šalys aktyviau bendradarbiauja dėl klausimų, susijusių su viešųjų finansų valdymu
Afganistane. Bendradarbiaujant daugiausia dėmesio skiriama:
a) biudžeto valdymui nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis;
b) skaidriems finansų srautams tarp biudžeto valdymo institucijų ir paramos ir lėšų gavėjų ir šių institucijų;
c) priežiūrai, įskaitant vykdomą parlamento ir nepriklausomų audito įstaigų, ir
d) būdams veiksmingai ir greitai šalinti bet kokius viešųjų lėšų naudojimo pažeidimus.
Sąjunga teikia paramą šioje srityje, kaip tinkama, daugiausia dėmesio skirdama gebėjimų stiprinimui ir techninei
pagalbai.

33 straipsnis
Apmokestinimo srities gero valdymo principai
Siekdamos stiprinti ir vystyti ekonominę veiklą ir atsižvelgdamos į tai, kad reikia plėtoti tinkamą reglamentavimo
sistemą, Šalys pripažįsta ir įsipareigoja įgyvendinti apmokestinimo srities gero valdymo principus. Jos stengiasi bendra
darbiauti siekdamos šio tikslo, visų pirma tam, kad palengvintų apmokestinamųjų pajamų rinkimą Afganistane ir padėtų
Afganistanui rengti veiksmingo šių principų įgyvendinimo priemones.

34 straipsnis
Finansinės paslaugos
1.
Šalys susitaria stiprinti bendradarbiavimą, kad tobulintų bankininkystės, draudimo ir kitų finansų sektoriaus dalių
apskaitos, priežiūros ir reguliavimo sistemas.
2.
Šalys bendradarbiauja, kad plėtotų Afganistano teisinę ir reguliavimo sistemas, infrastruktūrą ir žmogiškuosius
išteklius, ir kad Afganistano kapitalo rinkoje būtų taikomi bendrovių valdymo principai ir tarptautiniai apskaitos
standartai.

35 straipsnis
Statistika
1.
Šalys susitaria įtvirtinti ir sustiprinti statistinius gebėjimus, skatindamos derinti statistinius metodus ir taikyti
geriausios praktikos pavyzdžius, pagrįstus Sąjungos patirtimi, įskaitant statistinės informacijos rinkimo ir sklaidos. Tokiu
būdu jos galės abipusiškai priimtinu pagrindu naudotis bet kurios srities, kuriai taikomas šis Susitarimas ir kurios
statistinius duomenis įmanoma rinkti, apdoroti, analizuoti ir skleisti, statistika.
2.
Siekiant didinti statistikos kokybę, bendradarbiaujant statistikos srityje daugiausia dėmesio skiriama keitimuisi
žiniomis, geriausios praktikos skatinimui, JT pagrindinių oficialiosios statistikos principų ir Europos statistikos praktikos
kodekso laikymuisi.

36 straipsnis
Nelaimių rizikos valdymas
1.
Šalys susitaria aktyviau bendradarbiauti nelaimių rizikos valdymo klausimais. Daugiau dėmesio skiriama preven
ciniams veiksmams ir iniciatyviam požiūriui sprendžiant pavojaus ir rizikos problemas, siekiant mažinti su gaivalinėmis
nelaimėmis susijusią riziką ir pažeidžiamumą.
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Bendradarbiaujant šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama:

a) gaivalinių nelaimių rizikos mažinimui, ypač atsparumui, prevencijai ir padarinių švelninimui;
b) žinių valdymui, inovacijoms, moksliniams tyrimams ir švietimui, siekiant visais lygiais formuoti saugumo ir
atsparumo kultūrą;
c) nelaimių rizikos vertinimui, stebėjimui ir reagavimui į ją, ir
d) paramai rizikos valdymo gebėjimams stiprinti.

37 straipsnis
Gamtos ištekliai
1.
Šalys susitaria glaudžiau bendradarbiauti ir stiprinti gebėjimus, susijusius su gamtos išteklių naudojimu, vystymu,
apdorojimu ir tiekimu rinkai.
2.
Bendradarbiaujant skiriama dėmesio gamtos išteklių darniam vystymuisi: stiprinama reglamentavimo sistema,
aplinkos apsauga ir saugos taisyklės. Siekdamos skatinti bendradarbiauti glaudžiau ir geriau suprasti viena kitą, Šalys gali
prašyti su gamtos ištekliais susijusiais klausimais rengti ad hoc susitikimus.
3.
Kaip nustatyta IV antraštinėje dalyje, Šalys bendradarbiauja, kad sudarytų skaidrias sąlygas, palankias tiesioginėms
užsienio investicijoms, visų pirma gavybos sektoriuje.
4.
Atsižvelgdamos į savo ekonominę politiką bei tikslus ir siekdamos skatinti prekybą, Šalys susitaria aktyviau bendra
darbiauti, kad būtų pašalintos prekybos gamtos ištekliais kliūtys.
5.
Vienos iš Šalių prašymu bet koks klausimas, susijęs su prekyba gamtos ištekliais, gali būti iškeltas ir sprendžiamas
Jungtinio komiteto posėdžiuose, kaip nustatyta 49 straipsnyje.

38 straipsnis
Švietimas, moksliniai tyrimai, jaunimo reikalai ir profesinis mokymas
1.
Šalys susitaria skatinti bendradarbiauti švietimo, mokslinių tyrimų, jaunimo reikalų ir profesinio mokymo
klausimais. Jos susitaria didinti informuotumą apie švietimo galimybes Sąjungoje ir Afganistane.
2.

Be to, Šalys skatina imtis veiksmų, kad:

a) jų atitinkamos aukštojo mokslo įstaigos, specializuotos agentūros ir jaunimo organizacijos užmegztų ryšius;
b) skatintų keitimąsi informacija ir praktine patirtimi, studentų, jaunimo, jaunų darbuotojų, tyrėjų, akademinės
bendruomenės atstovų ir kitų specialistų judumą, ir
c) remtų gebėjimų stiprinimą ir mokymo bei mokymosi kokybės gerinimą, pasinaudojant kita susijusia patirtimi, kurią
Šalys sukaupė šioje srityje.
3.
Šalys susitaria skatinti įgyvendinti aukštojo mokslo ir jaunimo programas, kaip antai Sąjungos programą „Erasmus
+“, tyrėjų mobilumo ir mokymo programas, kaip antai programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, skatinti savo
švietimo įstaigas bendradarbiauti įgyvendinant bendras programas, kad skatintų akademinių bendruomenių bendradar
biavimą ir judumą, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, be kita ko, didinant jaunimo ir jaunų darbuotojų judumą
pagal neformaliojo švietimo ir mokymosi galimybes.
4.
Skatinama bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų
ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).
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39 straipsnis
Energetika
1.
Šalys stengiasi aktyviau bendradarbiauti energetikos sektoriuje, siekdamos gerinti energijos gamybą, tiekimą ir
naudojimą Afganistane ir be kita ko:
a) skatinti atsinaujinančių išteklių energiją ir efektyvų energijos vartojimą;
b) aktyviau bendradarbiauti technologijų srityje ir
c) taikyti profesinio mokymo priemones.
2.
Šalys pripažįsta, kad skaidri, nediskriminacinė, iškraipymų nesukelianti ir taisyklėmis pagrįsta sistema yra geriausias
būdas sudaryti sąlygas, palankias tiesioginėms užsienio investicijoms energetikos sektoriuje.

40 straipsnis
Transportas
Šalys susitaria aktyviai bendradarbiauti abipusiškai svarbiose srityse dėl visų rūšių transporto, visų pirma aviacijos, ir
įvairiarūšių sąsajų, kad, inter alia,:
a) palengvintų prekių ir keleivių vežimą;
b) užtikrintų saugą, saugumą ir aplinkos apsaugą;
c) mokytų darbuotojus ir
d) plėstų investicines galimybes, kad geresnis susisiekimas visame regione skatintų ekonominį vystymąsi.

41 straipsnis
Užimtumas ir socialinis vystymasis
1.
Kaip nustatyta 12 straipsnyje, Šalys susitaria bendradarbiauti užimtumo ir socialinio vystymosi srityje, įskaitant
darbo rinkos vystymosi ir jaunimo užimtumo, sveikatos ir saugos darbovietėje, lyčių lygybės ir deramo darbo klausimus.
2.
Bendradarbiavimo formos gali apimti, inter alia, Šalių sutartas konkrečias programas ir projektus, dialogą, bendra
darbiavimą ir iniciatyvas abiem Šalims svarbiomis temomis dvišaliu arba daugiašaliu lygmeniu, pavyzdžiui, TDO.

42 straipsnis
Žemės ūkis, kaimo plėtra, gyvuliai ir drėkinimas
Šalys susitaria bendradarbiauti, kad stiprintų Afganistano gebėjimus, susijusius su žemės ūkiu, gyvulininkyste ir
pragyvenimo šaltiniais kaimo vietovėse. Į šį bendradarbiavimą, be kitų, įtraukiami šie klausimai:
a) žemės ūkio politika ir našumo padidėjimas, siekiant užtikrinti aprūpinimo maistu saugumą;
b) kaip nustatyta IV antraštinėje dalyje, galimybės sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio veiklai ir prekybai žemės
ūkio produktais, įskaitant prekybą augalais, gyvūnais, gyvuliais ir jų produktais, siekiant toliau vystyti pramonės
šakas, glaudžiausiai susijusias su kaimo sektoriumi;
c) gyvūnų ir gyvulių gerovė;
d) kaimo plėtra;
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e) vietos subjektų ir ekonominės veiklos vykdytojų dalijimasis patirtimi ir bendradarbiavimas tinklais, visų pirma tokiose
srityse kaip moksliniai tyrimai ir technologijų perdavimas;
f) politikos, susijusios su augalų, gyvūnų ir gyvulių sveikata ir kokybe, formavimas;
g) tarptautinėms žemės ūkio organizacijoms pateikti bendradarbiavimo pasiūlymai ir iniciatyvos;
h) tvaraus ir ekologiško žemės ūkio vystymas, įskaitant augalininkystę, biokurą ir biotechnologijų perdavimą;
i) augalų įvairovės apsauga, sėklininkystės technologijos, žemės ūkio biotechnologijos;
j) žemės ūkio ir gyvulininkystės duomenų bazių ir informacinių tinklų kūrimas ir
k) žemės ūkio ir veterinarijos sektoriaus mokymai.

43 straipsnis
Aplinka ir klimato kaita
1.
Šalys bendradarbiauja, kad padėtų Afganistanui pasiekti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir skatintų saugoti ir valdyti
gamtos išteklius ir biologinę įvairovę, įskaitant miškus, siekiant darniai vystytis, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją
švelninti.
2.
Šalys siekia skatinti ratifikuoti ir įgyvendinti daugiašalius aplinkos apsaugos ir klimato kaitos susitarimus bei jų
laikytis.
3.
Šalys siekia aktyviau bendradarbiauti dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo, ypač daug dėmesio
skirdamos vandens ištekliams.

44 straipsnis
Visuomenės sveikata
Šalys susitaria, kad bendradarbiaudamos įtrauks sveikatos sektoriaus reformos ir sunkių ligų prevencijos ir kontrolės
klausimus, be kita ko, skatindamos įgyvendinti tarptautinius sveikatos srities susitarimus. Bendradarbiaujant taip pat
dedamos pastangos užtikrinti, kad Afganistane pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamesnės, gerinti
sveikatos priežiūros paslaugų pažeidžiamoms grupėms, ypač moterims ir vaikams, kokybę, gerinti švaraus vandens ir
sanitarinių paslaugų prieinamumą ir skatinti higieną.

45 straipsnis
Kultūra
1.
Šalys susitaria skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje, siekdamos didinti savitarpio supratimą ir geriau pažinti
viena kitos kultūrą. Todėl Šalys remia ir skatina atitinkamus pilietinės visuomenės veiksmus. Jos gerbia kultūrų įvairovę.
2.
Šalys stengiasi imtis atitinkamų priemonių kultūriniams mainams skatinti ir bendroms iniciatyvoms įvairiose
kultūros srityse vykdyti, įskaitant bendradarbiavimą paveldo apsaugos srityje.
3.
Šalys susitaria konsultuotis ir bendradarbiauti susijusiuose tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, UNESCO,
siekdamos bendrų tikslų, kaip antai skatinti kultūrų įvairovę ir saugoti kultūros paveldą. Kiek tai susiję su kultūrų
įvairove, jos taip pat susitaria skatinti įgyvendinti 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir
skatinimo.
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46 straipsnis
Informacinė visuomenė
Pripažindamos, kad informacinės ir ryšių technologijos (IRT) yra esminis šiuolaikinio gyvenimo elementas, gyvybiškai
svarbus ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, Šalys susitaria keistis nuomonėmis apie šios srities savo politiką, taip
siekdamos skatinti ekonominį vystymąsi, įskaitant ryšių palaikymą švietimo ir mokslinių tyrimų reikmėms. Šalys, kaip
tinkama, apsvarsto geriausius bendradarbiavimo šioje srityje būdus, visų pirma dėl prekybos IRT gaminiais, elektroninių
ryšių reglamentavimo aspektų ir kitų informacinės visuomenės klausimų.

47 straipsnis
Audiovizualinė ir medijų politika
Šalys skatins, rems ir lengvins atitinkamų savo institucijų ir subjektų mainus, bendradarbiavimą ir dialogą audiovizua
liniame ir medijų sektoriuje. Jos susitaria šiose srityse pradėti nuolatinį dialogą.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS
REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS

48 straipsnis
Regioninis bendradarbiavimas
1.
Šalys pripažįsta, kad norint atkurti Afganistano kaip sąsajos tarp Vidurinės Azijos, Pietų Azijos ir Artimųjų Rytų
statusą reikia bendradarbiauti regione ir skatinti jo ekonomikos augimą ir politinį stabilumą. Atsižvelgdamos į šią
aplinkybę Šalys susitaria bendradarbiauti, kad skatintų regioninį bendradarbiavimą, ir tam taikys priemones, kuriomis
remiamas Afganistano Vyriausybės, visų pirma Užsienio reikalų ministerijos, gebėjimų stiprinimas. Sustiprinti gebėjimai
padės Afganistano Vyriausybei imtis aktyvesnio vaidmens įvairiose regioninėse organizacijose ir forumuose ir
įgyvendinant įvairius regioninius procesus. Bendradarbiaujant gali būti, be kita ko, imamasi gebėjimų ir pasitikėjimo
stiprinimo priemonių, kaip antai įgyvendinamos mokymo programos, praktiniai susitikimai ir seminarai, keičiamasi
ekspertais, vykdomi tyrimai ir kita Šalių sutarta veikla.
2.
Šalys palankiai vertina Stambulo procesą ir dar kartą patvirtina savo paramą jam kaip svarbiai iniciatyvai skatinti
Afganistano ir jo kaimynų politinį bendradarbiavimą, be kita ko, imdamosi pasitikėjimo stiprinimo priemonių, kaip
sutarta per 2012 m. birželio 14 d. ministrų konferenciją „Azijos širdis“ Kabule. Sąjunga remia Afganistano pastangas
užtikrinti, kad pasitikėjimo stiprinimo priemonės ir kiti regioniniai įsipareigojimai būtų veiksmingai įgyvendinami.
3.
Šalys taip pat susitaria skatinti regioninį bendradarbiavimą, pasinaudodamos savo diplomatiniais ryšiais, ir regioni
niuose forumuose, kuriuose jos dalyvauja.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS
INSTITUCINĖ SISTEMA

49 straipsnis
Jungtinis komitetas
1.

Įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro aukščiausio lygmens Šalių atstovai ir kurio užduotys yra šios:

a) užtikrinti tinkamą šio Susitarimo veikimą ir įgyvendinimą;
b) nustatyti prioritetus atsižvelgiant į šio Susitarimo tikslus;
c) stebėti Šalių visapusiškų santykių raidą ir teikti rekomendacijas dėl šio Susitarimo tikslų įgyvendinimo;
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d) prireikus prašyti komitetų ar kitų organų, įsteigtų pagal kitus Šalių susitarimus, suteikti informacijos ir svarsto visus
jų pateiktus pranešimus;
e) keistis nuomonėmis ir teikti pasiūlymus dėl bet kokių abipusiškai svarbių klausimų, įskaitant būsimus veiksmus ir
jiems atlikti turimus išteklius;
f) spręsti dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo kylančius nesutarimus ir
g) nagrinėti visą bet kurios iš Šalių pateiktą informaciją, susijusią su prievolių vykdymu, ir, kaip nustatyta 54 straipsnyje,
vykdyti konsultacijas, kad būtų išspręsti bet kokie nesutarimai.
2.
Eilinius posėdžius Jungtinis komitetas rengia pakaitomis Kabule ir Briuselyje abipusiu sutarimu nustatytu metu.
Šalių sutarimu taip pat gali būti šaukiami neeiliniai Jungtinio komiteto posėdžiai. Jungtiniam komitetui pakaitomis
pirmininkauja kiekviena Šalis. Jungtinio komiteto posėdžių darbotvarkė nustatoma Šalių sutarimu.
3.
Jungtinis komitetas gali steigti specialius komitetus ar darbo grupes, kurios jam padėtų atlikti užduotis. Jis nustato
tokių komitetų ar grupių sudėtį, pareigas ir veikimo būdą.
4.
Jungtinis komitetas užtikrina tinkamą bet kokio sektorių susitarimo ar protokolo, kuriuos Šalys sudaro pagal šį
Susitarimą, veikimą.
5.

Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50 straipsnis
Bendradarbiavimo ištekliai
Atsižvelgdami į savo atitinkamas reglamentavimo nuostatas, procedūras ir išteklius, Sąjunga techniškai ir finansiškai
padeda Afganistanui bendradarbiauti pagal šį Susitarimą, o Afganistanas skiria reikiamų išteklių, įskaitant finansinius,
kad užtikrintų, kad sutarti tikslai būtų pasiekti.

51 straipsnis
Bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu
1.
Šalys naudoja finansinę paramą, laikydamosi patikimo finansų valdymo principų, ir bendradarbiauja, kad
apsaugotų savo finansinius interesus. Jos imasi veiksmingų sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos jų finansiniams
interesams kenksmingos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais priemonių.
2.
Visuose kituose susitarimuose ar finansavimo priemonėse, kurias Šalys sudarys tuo metu, kai bus įgyvendinamas
šis Susitarimas, nustatomos konkrečios finansinio bendradarbiavimo sąlygos, pagal kurias numatomos patikros vietoje,
patikrinimai, kontrolė ir kovos su sukčiavimu veiksmai, kuriuos, inter alia, vykdo Europos Audito Rūmai ir Europos
kovos su sukčiavimu tarnyba.
3.
Norėdamos tinkamai įgyvendinti šį straipsnį, Šalių kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir vienos iš Šalių
prašymu vykdo konsultacijas, laikydamosi atitinkamų teisės aktų.
4.
Afganistano valdžios institucijos reguliariai tikrina, ar tinkamai įgyvendinami Sąjungos lėšomis finansuojami
veiksmai. Jos imasi tinkamų sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos, turinčios įtakos šioms lėšoms,
prevencijos priemonių. Apie tokias priemones jos praneša Europos Komisijai.
5.
Afganistano valdžios institucijos nedelsdamos perduoda Europos Komisijai bet kokią jų gautą informaciją apie
įtariamus ar faktinius sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos, susijusios su Sąjungos lėšų
naudojimu, atvejus. Apie įtarimus sukčiavimu ar korupcija taip pat pranešama Europos kovos su sukčiavimu tarnybai.
Afganistano valdžios institucijos taip pat praneša Europos Komisijai apie bet kokias priemonės, kurių jos ėmėsi dėl faktų,
apie kuriuos pranešta pagal šią dalį.
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6.
Afganistano valdžios institucijos užtikrina, kad įtariami ir faktiniai sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos
neteisėtos veiklos, turinčios neigiamos įtakos Sąjungos lėšoms, atvejai būtų tiriami ir dėl jų atitinkamai persekiojama. Kai
tinkama, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba gali padėti Afganistano kompetentingoms institucijoms vykdyti šią
užduotį.
7.
Laikantis Sąjungos teisės aktų ir tik Sąjungos interesams apsaugoti, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai
leidžiama, gavus prašymą, Afganistane atlikti patikras vietoje ir patikrinimus. Šie veiksmai rengiami ir vykdomi glaudžiai
bendradarbiaujant su Afganistano kompetentingomis institucijomis. Afganistano valdžios institucijos suteikia Europos
kovos su sukčiavimu tarnybai bet kokią reikiamą pagalbą, kad ji galėtų atlikti savo užduotis.
8.
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir Afganistano kompetentingos institucijos gali susitarti toliau bendradar
biauti kovodamos su sukčiavimu, be kita ko, sudarydamos veiklos susitarimus.

52 straipsnis
Tolesnė Susitarimo raida
Bet kuri iš Šalių gali teikti pasiūlymų plėsti bendradarbiavimo pagal šį Susitarimo taikymo sritį, atsižvelgdama į jį
įgyvendinant sukauptą patirtį.

53 straipsnis
Kiti susitarimai
1.
Nepažeidžiant atitinkamų Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų, nei šis
Susitarimas, nei pagal jį vykdomi veiksmai neturi poveikio Europos Sąjungos valstybių narių teisei pradėti dvišalį bendra
darbiavimą su Afganistanu ar prireikus su Afganistanu sudaryti dvišalius partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus.
Šis Susitarimas neturi poveikio trečiųjų asmenų atžvilgiu Šalių prisiimtų įsipareigojimų vykdymui ar įgyvendinimui.
2.
Šalys gali papildyti šį Susitarimą sudarydamos specialius susitarimus bet kurioje bendradarbiavimo srityje, kuriai
taikomas šis Susitarimas. Tokie specialūs susitarimai yra neatsiejama visų dvišalių santykių, kuriuos reglamentuoja šis
Susitarimas, dalis ir bendros institucinės sistemos dalis.

54 straipsnis
Prievolių vykdymas
1.

Kiekviena Šalis gali kreiptis į Jungtinį komitetą, kad šis išspręstų ginčą dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo.

2.
Jei viena iš Šalių mano, kad kita Šalis neįvykdė kokios nors savo prievolės pagal šį Susitarimą, ji gali imtis tinkamų
priemonių dėl šio Susitarimo ar bet kokio kito specialaus susitarimo, nurodyto 53 straipsnio 2 dalyje.
3.
Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi tokių priemonių ji Jungtiniam komitetui pateikia padėčiai
išsamiai išnagrinėti reikalingą informaciją, kad būtų rastas abiem Šalims priimtinas sprendimas.
4.
Pasirenkant tinkamas priemones pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šio
Susitarimo ar bet kokio kito specialaus susitarimo, nurodyto 53 straipsnio 2 dalyje, veikimą. Apie šias priemones
nedelsiant pranešama kitai Šaliai ir dėl jų konsultuojamasi Jungtiniame komitete, jei kita Šalis to paprašo.
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5.
Šalys susitaria, kad šio Susitarimo teisingo aiškinimo ir praktinio taikymo tikslais 3 dalyje nurodyti „ypatingos
skubos atvejai“ reiškia vienos iš Šalių esminį Susitarimo pažeidimą. Susitarimo esminiu pažeidimu laikomas:
a) šio Susitarimo nevykdymas pažeidžiant tarptautinės teisės bendrąsias taisykles arba
b) bet kurio iš esminių šio Susitarimo elementų, nurodytų 2 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje, pažeidimas.

55 straipsnis
Sąlygų sudarymas
Lengvindamos bendradarbiavimą pagal šį Susitarimą ir laikydamosi savo atitinkamų vidaus taisyklių ir reglamentavimo
nuostatų, Šalys susitaria sudaryti pareigūnams ir ekspertams, dalyvaujantiems bendradarbiavimo veikloje, sąlygas vykdyti
savo funkcijas.

56 straipsnis
Saugumo interesai ir informacijos atskleidimas
1.
Šio Susitarimo nuostatomis nepažeidžiami Šalių atitinkami įstatymai ir reglamentavimo nuostatos dėl viešosios
oficialių dokumentų prieigos.
2.
Nė viena šio Susitarimo nuostata nėra aiškinama kaip kurios nors Šalies įpareigojimas teikti informaciją, kurios
atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu esminiams jos saugumo interesams.
3.

Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojančios saugoti bet kokią slaptą informaciją, gautą Šalims bendradarbiaujant.

57 straipsnis
Šalių apibrėžtis
Šiame Susitarime „Šalys“ – tai Sąjunga ar jos valstybės narės arba Sąjunga bei jos valstybės narės, sutinkamai su jų atitin
kamomis kompetencijomis, ir Afganistanas.

58 straipsnis
Teritorinis taikymas
Šis Susitarimas taikomas teritorijai, kuriai taikoma Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
tose sutartyse nustatytomis sąlygomis, ir Afganistano teritorijai.

59 straipsnis
Įsigaliojimas, laikinas taikymas, galiojimo trukmė ir nutraukimas
1.
Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai Šalys viena kitai praneša,
kad tam tikslui būtinos teisinės procedūros yra baigtos.
2.
Neatsižvelgdami į 1 dalį Sąjunga ir Afganistanas susitaria laikinai iš dalies taikyti šį Susitarimą, kaip nustatyta
3 dalyje ir remdamiesi atitinkamomis savo vidaus procedūromis ir taikomais teisės aktais.
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Laikinas taikymas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai gaunami:

a) Sąjungos pranešimas apie tuo tikslu būtinų procedūrų pabaigimą, kuriame nurodomos Susitarimo dalys, kurios turi
būti laikinai taikomos; ir
b) Afganistano deponuojamas ratifikavimo dokumentas, kaip nustatyta jo procedūrose ir taikomuose teisės aktuose.
4.
Susitarimas galioja pradinį dešimties metų laikotarpį. Jis savaime pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams, jei šešis
mėnesius iki galiojimo pabaigos Šalis raštu nepraneša apie ketinimą Susitarimo nepratęsti.
5.
Šis Susitarimas iš dalies keičiamas tik Šalių sutarimu ir pakeitimai įsigalioja tik po to, kai Šalys viena kitaip praneša,
kad tam tikslui būtinos teisinės procedūros yra baigtos.
6.
Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, raštu pranešdama apie tai kitai Šaliai. Susitarimo nutraukimas įsigalioja
praėjus šešiems mėnesiams po to, kai kita Šalis gauna šį pranešimą.
7.
Pranešimai pagal šį straipsnį teikiami atitinkamai Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriui arba
Afganistano užsienio reikalų ministerijai.

60 straipsnis
Autentiški tekstai
Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių,
lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų bei
vokiečių ir puštūnų bei dari kalbomis; kiekvienas iš šių tekstų yra vienodai autentiškas.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.
V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.
Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.
Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.
Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.
Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.
Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.
Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.
Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.
Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.
Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.
V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.
V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.
Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/435
2017 m. vasario 28 d.
dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir
2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei
Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės
susitarimas, sudarymo
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros
pastraipos a punktu,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),
kadangi:
(1)

2009 m. vasario 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pradėti derybas, siekiant
antrą kartą iš dalies pakeisti 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą (2) ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge
pirmą kartą iš dalies pakeistą (3) Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos
bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Kotonu susitarimas);

(2)

pagal Tarybos sprendimą 2010/648/ES (4) 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu vykusiame AKR ir ES ministrų
tarybos posėdyje Šalys pasirašė Susitarimą, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas Kotonu susitarimas (toliau –
Susitarimas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(3)

pagal AKR ir ES ministrų tarybos sprendimą Nr. 2/2010 (5) Susitarimas laikinai taikomas nuo 2010 m.
spalio 31 d.;

(4)

Susitarimą reikėtų patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu
pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo
vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (6).

2 straipsnis
Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Kotonu susitarimo 93 straipsnyje
numatytą patvirtinimo aktą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo.
(1)
(2)
(3)
(4)

OL C 65, 2016 2 19, p. 257.
OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
OL L 209, 2005 8 11, p. 27.
2010 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas 2010/648/ES dėl susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d.
Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno
grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 287,
2010 11 4, p. 1).
(5) 2010 m. birželio 21 d. AKR ir ES Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2010 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų nuo
susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge
pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių
partnerystės susitarimas, pasirašymo dienos iki jo įsigaliojimo dienos (OL L 287, 2010 11 4, p. 68).
(6) Susitarimas kartu su prie Baigiamojo akto pridėtomis deklaracijomis buvo paskelbtas OL L 287, 2010 11 4, p. 3.
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3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 28 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. HERRERA
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TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/436
2017 m. kovo 6 d.
dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais
pasirašymo Europos Sąjungos vardu
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su
218 straipsnio 5 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2014 m. birželio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis siekiant sudaryti
susitarimus dėl prekybos ekologiškais produktais;

(2)

Komisija Sąjungos vardu vedė derybas su Čilės Respublika dėl susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais
(toliau – Susitarimas);

(3)

Susitarime Sąjunga ir Čilės Respublika pripažįsta atitinkamų viena kitos ekologinės gamybos taisyklių ir kontrolės
sistemų, taikomų ekologiškiems produktams, lygiavertiškumą;

(4)

Susitarimu siekiama skatinti prekybą ekologiškais produktais, padėti vystyti ir plėsti Sąjungos ir Čilės Respublikos
ekologinės gamybos sektorių ir pasiekti aukštą ekologinės gamybos principų laikymosi, kontrolės sistemų
garantijos ir ekologiškų produktų atitikties reikalavimams lygį. Juo taip pat siekiama pagerinti atitinkamų
Sąjungos ir Čilės Respublikos ekologinių logotipų apsaugą ir stiprinti Susitarimo Šalių bendradarbiavimą su
ekologine gamyba susijusiais reguliavimo klausimais;

(5)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimą dėl prekybos ekologiškais
produktais su sąlyga, kad Susitarimas bus sudarytas.
2 straipsnis
Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 6 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
R. GALDES
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REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/437
2017 m. kovo 13 d.
kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų
atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei 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), visų pirma į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

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

(2)

Taryba peržiūrėjo atskirus įrašus, pateiktus Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede. Tas priedas turėtų būti iš
dalies pakeistas ir įrašai apie du asmenis turėtų būti išbraukti;

(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 taip, 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 2017 m. kovo 13 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
L. GRECH

(1) OL L 78, 2014 3 17, p. 6.
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PRIEDAS

I. Iš Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateikto sąrašo išbraukiami su šiais asmenimis susiję įrašai:
ASMENYS

„99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV“

II. Įrašai apie toliau išvardytus asmenis ir subjektus, pateikti Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede, pakeičiami šiais
įrašais:
ASMENYS
Vardas, pavardė

„2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr
Andriyovych

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1956 11 19
Gimimo vieta: Vladimirovka
(dar žinoma kaip
Vladimirovca), Slobozijos
regionas, Moldavijos TSR
(dabar Moldovos Respublika)
arba Bogomol, Moldavijos TSR

KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

Motyvai

Eidamas Krymo Autonominės Res
publikos aukščiausiosios tarybos
pirmininko pareigas Konstantinov
atliko svarbų vaidmenį Aukščiausia
jai Tarybai priimant sprendimus dėl
„referendumo“, nukreipto prieš
Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ra
gino balsuotojus balsuoti už Kry
mo nepriklausomybę 2014 m. ko
vo 16 d. „referendume“. Jis buvo
vienas iš asmenų, pasirašiusių
2014 m. kovo 18 d. „sutartį dėl
Krymo prisijungimo prie Rusijos Fe
deracijos“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Nuo 2014 m. kovo 17 d. jis yra va
dinamosios Krymo Respublikos
„valstybės tarybos pirmininkas“.
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)

Gimimo data: 1976 8 15
Gimimo vieta: Ulan-Ude (Ulan
Udė), Buriatijos ATSR (Rusijos
TFSR)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Kaip buvęs Krymo Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas Temirgaliev at
liko svarbų vaidmenį „aukščiausiajai
tarybai“ priimant sprendimus dėl
2014 m. kovo 16 d. „referendumo“,
nukreipto prieš Ukrainos teritorinį
vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobis
tinę veiklą, kad Krymas būtų inte
gruotas į Rusijos Federaciją.

2014 3 17

2014 m. birželio 11 d. jis atsistaty
dino iš vadinamosios Krymo Res
publikos „Ministro Pirmininko pir
mojo pavaduotojo“ pareigų.
Gimimo data: 1974 7 15
Gimimo vieta: Kharkiv
(Charkovas), Ukrainos TSR

2014 m. kovo 1 d. Berezovskiy
buvo paskirtas Ukrainos karinio
jūrų laivyno vadu, tačiau vėliau pri
siekė Krymo ginkluotosioms pajė
goms, taip sulaužydamas savo pries
aiką Ukrainos kariniam laivynui.
Tada jis buvo paskirtas Rusijos Fede
racijos Juodosios jūros laivyno vado
pavaduotoju.

2014 3 17
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Vardas, pavardė

5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1961 6 13
Gimimo vieta: Maskva arba
Sevastopolis

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Gimimo data: 1970 1 18
Gimimo vieta: Artemivskas
(Артемовск) (2016 m.
sugrąžintas Bacmuto/Бахмут
pavadinimas), Donecko sritis,
Ukraina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Gimimo data: 1953 9 28 arba
1953 8 28
Gimimo vieta: Simferopolis

2017 3 14

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 m. vasario 23 d. Chaliy, gavęs
liaudies pritarimą, tapo „Sevastopo
lio liaudies meru“ ir sutiko su „šio
balsavimo rezultatais“. Jis vykdė ak
tyvią kampaniją, kad po 2014 m.
kovo 16 d. referendumo Sevastopo
lis taptų atskiru Rusijos Federacijos
vienetu. Jis buvo vienas iš asmenų,
pasirašiusių 2014 m. kovo 18 d.
„sutartį dėl Krymo prisijungimo prie
Rusijos Federacijos“. 2014 m. balan
džio 1–14 d. jis laikinai ėjo Sevasto
polio „valdytojo“ pareigas; taip pat
buvo „išrinktas“ Sevastopolio miesto
„įstatymų leidžiamosios asamblėjos“
pirmininku. Sevastopolio miesto įs
tatymų leidžiamosios asamblėjos
narys.

2014 3 17

2014 m. kovo 3 d. Zima „Ministro
Pirmininko“ Aksyonov buvo paskir
tas naujuoju Krymo saugumo tarny
bos (SBU) vadovu ir jis sutiko su
šiuo paskyrimu. Rusijos žvalgybos
tarnybai (FSB) jis suteikė svarbios
informacijos, įskaitant duomenų
bazę. Tai apėmė informaciją apie
Euromaidano aktyvistus ir žmogaus
teisių gynėjus Kryme. Jis atliko
svarbų vaidmenį užkertant kelią
Ukrainos valdžios institucijoms
kontroliuoti
Krymo
teritoriją.
2014 m. kovo 11 d. buvę SBU pa
reigūnai paskelbė apie nepriklauso
mos Krymo saugumo tarnybos su
formavimą.

2014 3 17

Kaip Krymo aukščiausiosios rados
vicepirmininkas Tsekov kartu su
Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą
Krymo Autonominės Respublikos
(KAR) Vyriausybės atstatydinimą. Į
šiuos veiksmus jis įtraukė Vladimir
Konstantinov, grasindamas jį atleisti
iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad
Krymo Parlamento nariai inicijavo
Rusijos karių pakvietimą užimti
Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo
vienas iš pirmųjų Krymo vadovų,
viešai paprašiusių, kad Rusija anek
suotų Krymą.

2014 3 17

Vadinamajai Krymo Respublikai at
stovaujantis Rusijos Federacijos Ta
rybos narys.

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1970 7 30
Gimimo vieta: Sankt
Peterburgas (buvęs
Leningradas)

L 67/37

Motyvai

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės
Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų
pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir
Krymo aneksavimą. Asmeniškai va
dovavo demonstracijai, kuria remia
mas Rusijos ginkluotųjų pajėgų pa
naudojimas Ukrainoje.
Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Gimimo data: 1968 1 4
Gimimo vieta: Maskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės
Dūmos Nepriklausomų valstybių
sandraugos (NVS) komiteto pirmi
ninkas (Rusijos liberalų demokratų
partijos narys).

2014 3 17

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų
pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir
Krymo aneksavimą.
Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Gimimo data: 1958 3 22
Gimimo vieta: Ordzhonikidze
(Ordžonikidzė), Šiaurės
Osetijos ATSR

Buvęs Rusijos pietų karinės apygar
dos (PKA), kurios pajėgos yra
Kryme, vadas; Galkin vadovauja
Juodosios jūros laivynui; didelė pa
jėgų dalis į Krymą įvesta per PKA.
PKA pajėgos yra dislokuotos Kryme.
Jis yra atsakingas už tą Rusijos kari
nių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia
Ukrainos suverenitetui ir padėjo
Krymo valdžios institucijoms už
kirsti kelią viešoms demonstraci
joms prieš veiksmus siekiant su
rengti referendumą ir prieš integra
ciją į Rusiją. Be to, ši apygarda kont
roliuoja Juodosios jūros laivyną.
Šiuo metu dirba Rusijos gynybos
ministerijos centriniame aparate.

2014 3 17
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1954 10 27
Gimimo vieta: Sankt
Peterburgas (buvęs
Leningradas)

2017 3 14

Motyvai

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko
pavaduotojas. Viešai pritarė Rusijos
pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Vie
šai pritarė Rusijos ir Krymo susijun
gimo sutarčiai ir susijusiam federali
niam konstituciniam įstatymui.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 21

Šiuo metu Rusijos Federacijos Užsie
nio žvalgybos tarnybos direktorius
(2016 m. spalio mėn. duomenimis).
Rusijos Federacijos Saugumo tary
bos nuolatinis narys ir sekretorius.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Gimimo data: 1963 3 27
Gimimo vieta: Sevastopolis,
Ukrainos TSR

Buvęs Juodosios jūros laivyno vado
pavaduotojas, kontradmirolas.

2014 3 21

Atsakingas už vadovavimą Rusijos
pajėgoms, kurios okupavo suverenią
Ukrainos teritoriją.
Šiuo metu viceadmirolas, einantis
Rusijos Baltijos jūros laivyno vado
pareigas.

Gimimo data: 1955 10 10
Gimimo vieta: Simferopolis,
Krymas

Krymo rinkimų komisijos pirminin
kas. Atsakingas už Krymo referen
dumo organizavimą. Atsakingas pa
gal Rusijos sistemą už referendumo
rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

Sevastopolio rinkimų komisijos pir
mininkas. Atsakingas už Krymo re
ferendumo organizavimą. Atsakin
gas pagal Rusijos sistemą už referen
dumo rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė.
Pastarojo meto teisėkūros pasiūlymų
Rusijoje, kuriais kitų šalių regio
nams būtų buvę leista prisijungti
prie Rusijos be jų centrinių valdžios
institucijų išankstinio sutikimo, ini
ciatorė ir viena iš rėmėjų.

2014 3 21

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Gimimo data: 1946 8 21
Gimimo vieta: Shmakovka
(Smakra), Primorsky
(Primorsko) regionas

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (gimusi
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (gimusi
ДМИТРИЕВА)

Gimimo data: 1954 12 9
Gimimo vieta: Bui (Bujus),
Kostroma (Kostromos)
regionas

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko
regionui atstovaujanti Federacijos
Tarybos narė.

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1949 9 15
Gimimo vieta: Maskva

L 67/39

Motyvai

Buvęs Rusijos Federacijos Prezidento
įgaliotasis atstovas vadinamojoje
Krymo federalinėje apygardoje, Ru
sijos Saugumo Tarybos nenuolatinis
narys. Atsakingas už Rusijos valsty
bės vadovo konstitucinių preroga
tyvų
įgyvendinimą
aneksuotos
Krymo Autonominės Respublikos
teritorijoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 4 29

Šiuo metu Rusijos Federacijos Prezi
dento įgaliotasis atstovas Šiaurės
Kaukazo federalinėje apygardoje.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

43.

Gimimo data: 1960 8 22

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

Gimimo vieta: Alagir
(Alagiras), Šiaurės Osetijos
Autonominė TSR, RTFSR

German PROKOPIV

Gimimo data: 1993 7 6

(Герман ПРОКОПИВ)

Gimimo vieta: Praha, Čekija

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

Gimimo data: 1970 2 13
Gimimo vieta: Stakhanov
(Stachanovas), Luhanskas

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

2014 4 29

Šiuo metu Rusijos Federacijos Prezi
dento įgaliotasis atstovas Sibiro fe
deralinėje apygardoje. Rusijos Fede
racijos Saugumo tarybos narys.

Aktyvus „Luhansko sargybinių“ na
rys. Dalyvavo užimant Saugumo
tarnybos Luhansko regioninio sky
riaus pastatą.

2014 4 29

Tebėra aktyvus Luhansko Liaudies
Respublikos karinių pajėgų kovoto
jas.

(dar žinomas kaip
Li Van Chol, Ли
Ван Чоль)

44.

Buvęs aneksuoto Ukrainos miesto
Sevastopolio gubernatorius.

Gimimo data: 1972 1 26
Gimimo vieta: Doneckas

Vienas iš separatistinės grupuotės
„Pietryčių armija“, kuri okupavo Lu
hansko regiono Saugumo tarnybos
pastatą, vadovų. Buvęs karininkas.
Prieš pastato užėmimą jis ir kiti
bendrininkai turėjo ginklų, kurie,
matyt, jiems buvo nelegaliai tiekiami
iš Rusijos ir vietinių nusikalstamų
grupuočių.

2014 4 29

Aktyvus separatistų veiksmų dalyvis
ir organizatorius, „Rusijos turistų“
veiksmų Donecke koordinatorius.
„Pilietinės Donbaso iniciatyvos už
Eurazijos Sąjungą“ vienas iš įkūrėjų.
Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. „Donecko
Liaudies Respublikos liaudies tary
bos pirmininkas“, dabar „Ministrų
tarybos pirmininko pirmasis pava
duotojas“.

2014 4 29
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Vardas, pavardė

47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1983 5 1
Gimimo vieta: Khartsyzsk
(Charcyzkas), Donecko sritis

2017 3 14

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Vienas iš ideologiniu požiūriu radi
kalios organizacijos „Donbaso liau
dies kariuomenė“ vadovų. Jis akty
viai dalyvavo užimant kelis valstybi
nius pastatus Donecko regione.

2014 4 29

Identifikuojamas kaip Rusijos Fede
racijos ginkluotųjų pajėgų generali
nio štabo Vyriausiosios žvalgybos
valdybos (GRU) darbuotojas. Jis da
lyvavo incidentuose Slovianske. Vi
suomeninio judėjimo „Novorossia“
vadovas. Vadinamosios Donecko
Liaudies Respublikos buvęs „gyny
bos ministras“.

2014 4 29

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Gimimo data: 1970 12 17
Gimimo vieta: Maskva

(dar žinomas kaip
Igor STRELKOV,
Ihor STRIELKOV)

2016 m. lapkričio 4 d. Maskvoje or
ganizavo rusų maršą, skirtą rusų na
cionalistams, remiantiems Rytų
Ukrainos separatistus.
Toliau aktyviai remia separatistinę
veiklą Rytų Ukrainoje. Vienas iš
2016 m. lapkričio mėn. „rusų
maršo“ organizatorių.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

Gimimo data: 1964 2 4
Gimimo vieta: Alekseevka
(Aleksejevka), Saratov region
(Saratovo regionas)

Buvęs Rusijos Prezidento adminis
tracijos personalo vadovo pirmasis
pavaduotojas. Atsakingas už anek
suoto Ukrainos Krymo regiono poli
tinės integracijos į Rusijos Federaciją
priežiūrą.

2014 5 12

Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos pirmininko pavaduo
tojas (nuo 2016 m. spalio 5 d.).

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Gimimo data: 1957 2 15
Gimimo vieta: Barnaulas

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

Buvęs Rusijos oro desanto pajėgų
vadas, generolas pulkininkas. Eida
mas vadovaujamąsias pareigas yra
atsakingas už Rusijos oro pajėgų
dislokavimą Kryme.

2014 5 12

Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Gynybos komiteto pir
mininkas.

Gimimo data: 1960 5 19
Gimimo vieta: Ignatovo
(Ignatovas), Vologodsk Oblast
(Vologodsko sritis), TSRS

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir bu
vęs Dūmos Konstitucinės teisės ko
miteto pirmininkas. Atsakingas už
palankesnių sąlygų priimti teisės ak
tus dėl Krymo ir Sevastopolio anek
sijos į Rusijos Federaciją sudarymą.

2014 5 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1971 1 30
Gimimo vieta: Skvortsovo
(Skvorcovo) kaimas,
Simferopolio regionas, Krymas

Petro Hryhorovych

L 67/41

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Federalinės migracijos tarny
bos Krymo padalinio vadovas. Atsa
kingas už sistemingą ir pagreitintą
Rusijos pasų išdavimą Krymo gy
ventojams.

2014 5 12

Buvęs Federalinės migracijos tarny
bos Sevastopolio padalinio vadovas.
Atsakingas už sistemingą ir pagrei
tintą Rusijos pasų išdavimą Sevasto
polio gyventojams.

2014 5 12

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Gimimo data: 1962 12 19
Gimimo vieta: Zaporozhye
(Zaporožė)

Oleh Hryhorovych

Šiuo metu Sevastopolio savivaldybės
tarybos nario Mikhail Chaly padėjė
jas.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (dar

žinomas kaip Bes
(„Velnias“))

Gimimo data: 1965 12 30
Gimimo vieta: Simferopolis,
Krymas

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Gimimo data: 1980 7 25
Gimimo vieta: Makiivka
(Donecko sritis)

Vienas iš pasiskelbusios Horlivkos
liaudies kariuomenės vadovų. Jis
perėmė Ukrainos Saugumo tarnybos
biuro Donecko regione pastato
kontrolę, o vėliau užėmė Vidaus rei
kalų ministerijos regioninį skyrių
Horlivkos mieste. Jis turi ryšių su
Igor Strelkov/Girkin; pastarajam va
dovaujant jis dalyvavo Horlivkos sa
vivaldybės tarybos liaudies deputato
Volodymyr Rybak nužudyme.

2014 5 12

Vienas iš pasiskelbusios „Donecko
Liaudies Respublikos“ ginkluotųjų
pajėgų vadovų. Pasak vieno iš „Do
necko Liaudies Respublikos“ vadovų
Pushylin, pajėgų tikslas – „apsaugoti
Donecko Liaudies Respublikos žmo
nes ir Respublikos teritorinį vienti
sumą“.

2014 5 12

L 67/42

LT

Vardas, pavardė

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych
TSAROV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1970 6 2
Gimimo vieta:
Dnepropetrovskas

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Motyvai

Buvęs Rados narys, viešai raginęs
sukurti vadinamąją Federalinę Nau
josios Rusijos Respubliką, kurią su
darytų pietrytiniai Ukrainos regio
nai. Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką. Buvęs vadina
mojo Liaudies Respublikų sąjungos
parlamento (Naujosios Rusijos par
lamento) „pirmininkas“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 5 12

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

Roman Viktorovich Gimimo data: 1980 5 30
LYAGIN

2017 3 14

Buvęs „Donecko Liaudies Respubli
kos“ Centrinės rinkimų komisijos
vadovas.
Aktyviai
organizavo
2014 m. gegužės 11 d. referendumą
dėl „Donecko Liaudies Respublikos“
apsisprendimo. Buvęs „Darbo ir so
cialinės politikos ministras“.

2014 5 12

Gimimo data: 1981 1 12

Buvęs „Luhansko Liaudies Respubli
kos“ Centrinės rinkimų komisijos
vadovas.
Aktyviai
organizavo
2014 m. gegužės 11 d. referendumą
dėl „Luhansko Liaudies Respublikos“
apsisprendimo.

2014 5 12

Gimimo data: 1980 3 18

Valstybės Dūmos narė, išrinkta iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

2014 5 12

Gimimo vieta: Doneckas,
Ukraina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Gimimo vieta: Mikhailovka
(Michailovka), Voroshilovgrad
region (Vorošylovhrado
regionas), Ukrainos TSR arba
Yevpatoria (Eupatorija),
Ukrainos TSR

Buvusi vadinamosios Krymo Res
publikos prokurorė. Aktyviai įgy
vendino Rusijos vykdytą Krymo
aneksiją.
Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Saugumo ir kovos su
korupcija komiteto pirmininko pir
moji pavaduotoja.

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1972 7 25
Gimimo vieta: Maskva

L 67/43

Motyvai

Buvęs vadinamasis Donecko Liau
dies Respublikos Ministras Pirminin
kas, pagal šias pareigas atsakingas
už vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatis
tinę „Vyriausybinę“ veiklą (pvz.,
2014 m. liepos 8 d. jis pareiškė:
„Mūsų karinės pajėgos vykdo spe
cialiąją operaciją prieš Ukrainos“ fa
šistus„)“, pasirašė susitarimo memo
randumą dėl „Naujosios Rusijos
(Novorossiya) sąjungos“. Toliau ak
tyviai remia separatistų veiksmus ar
politiką; vadovauja „Donbaso sava
norių sąjungai“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 12

Aktyviai dalyvauja verbuojant ir ap
mokant „savanorius“, siunčiamus
kovoti į Donbasą.

63.

Alexander

Buvęs vadinamasis Donecko Liau
dies Respublikos saugumo minis
tras, pagal šias pareigas atsakingas
už vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatistų
saugumo veiksmus. Toliau aktyviai
remia separatistų veiksmus ar poli
tiką.

2014 7 12

2014 7 12

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),

Buvęs vadinamasis Donecko Liau
dies Respublikos informacijos ir ma
sinės komunikacijos priemonių mi
nistras. Šiuo metu – vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos liau
dies tarybos narys. Atsakingas už
vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatis
tus remiančią propagandinę veiklą.

Oleksandr
Vitaliyovych

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus Rytų Ukrainoje.

KHODAKOVSKY,

Gimimo data: 1972 12 18
Gimimo vieta: Doneckas

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович
ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Gimimo data: 1958 11 6
Gimimo vieta: Doneckas

L 67/44

LT

Vardas, pavardė

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1964 1 20
Gimimo vieta: Iževskas,
Rusijos Federacija

2017 3 14

Motyvai

Buvęs vadinamasis Luhansko Liau
dies Respublikos ministrų tarybos
Ministras Pirmininkas, patvirtintas
2014 m. liepos 8 d.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 12

Atsakingas už vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos Vy
riausybės separatistinę „Vyriausy
binę“ veiklą.
Toliau vykdo Luhansko Liaudies
Respublikos (LLR) separatistų struk
tūrų finansavimo veiklą.
67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
НIКIТIН),

Gimimo data: 1971 11 25
Gimimo vieta: Šargunas,
Uzbekistanas

Vasilii
Aleksandrovich

Buvęs vadinamasis Luhansko Liau
dies Respublikos ministrų tarybos
Ministro Pirmininko pavaduotojas
(anksčiau – vadinamasis Luhansko
Liaudies Respublikos Ministras Pir
mininkas ir buvęs „Pietryčių armi
jos“ atstovas spaudai).

2014 7 12

Atsakingas už vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos Vy
riausybės separatistinę „Vyriausy
binę“ veiklą.

NIKITIN

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Atsakingas už „Pietryčių armijos“
pareiškimą, kuriame teigiama, kad
Ukrainos prezidento rinkimai „Lu
hansko Liaudies Respublikoje“ ne
gali vykti dėl regiono „naujo“ sta
tuso.
Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ar politiką.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Gimimo data: 1980 4 7 arba
1979 4 7
Gimimo vieta: Stakhanov
(Luhansk oblast) (Stachanovas,
Luhansko sritis)

Iki 2016 m. kovo 25 d. – vadinama
sis Luhansko Liaudies Respublikos
aukščiausiosios tarybos pirmininkas.
Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos liaudies tarybos
narys.

2014 7 12

Atsakingas už „aukščiausiosios tary
bos“, atsakingos už Rusijos Federaci
jai pateiktą prašymą pripažinti „Lu
hansko Liaudies Respublikos“ ne
priklausomybę, separatistinę „Vy
riausybinę“ veiklą.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

Pasirašė susitarimo memorandumą
dėl „Naujosios Rusijos (Novorossiya)
sąjungos“.
70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Gimimo data: 1964 6 24,
1964 6 25 arba 1964 6 26
Gimimo vieta: Luhanskas (gali
būti Kelmentsi, Chernivtsi
oblast (Černivcių sritis))

Buvęs vadinamasis Luhansko Liau
dies Respublikos gynybos ministras,
o šiuo metu yra vadinamasis Lu
hansko Liaudies Respublikos „vado
vas“.
Atsakingas už vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos Vy
riausybės separatistinę „Vyriausy
binę“ veiklą.

2014 7 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo
tarybos nuolatinis narys. Buvęs Ru
sijos Federacijos Užsienio žvalgybos
tarnybos direktorius. Būdamas Sau
gumo tarybos, kuri konsultuoja na
cionalinio saugumo klausimais ir
juos koordinuoja, nariu, dalyvavo
formuojant Rusijos Vyriausybės po
litiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos
teritorinį vientisumą, suverenitetą ir
nepriklausomybę.

2014 7 25

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo
tarybos nuolatinis narys. Būdamas
Saugumo tarybos, kuri konsultuoja
nacionalinio saugumo klausimais ir
juos koordinuoja, nariu, dalyvavo
formuojant Rusijos Vyriausybės po
litiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos
teritorinį vientisumą, suverenitetą ir
nepriklausomybę.

2014 7 25

Gimimo data: 1981 7 10

Valstybės Dūmos narys.

2014 7 25

Gimimo vieta: Kuibyševas
(Samara)

Būdamas Dūmos nariu jis paskelbė
apie nepripažintos vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos „de
facto ambasados“ Maskvoje inaugu
raciją; jis prisideda kenkiant Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei arba į
juos kėsinantis.

Gimimo data: 1950 9 1
Gimimo vieta: Kurumoch,
Kuibyshev region (Kuibyševo
regionas)

Gimimo data: 1950 12 15
Gimimo vieta: Vladivostokas

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/45

Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dū
mos Fizinio lavinimo, sporto ir jau
nimo reikalų komiteto pirmininkas.

L 67/46

LT

Vardas, pavardė

82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 3 14

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Gimimo data: 1983 2 10 (arba
1983 3 10)

Vienas iš Donecko Liaudies Respub
likos pasiskelbusių vadovų. Jis prašė
Rusijos intervencijos į Rytų Ukrainą,
be kita ko, dislokuojant Rusijos tai
kos palaikymo pajėgas. Jis buvo su
sijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris
yra atsakingas už veiksmus, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei arba į juos kėsinamasi.
Gubarev buvo atsakingas už asmenų
verbavimą į ginkluotas separatistų
pajėgas.

Gimimo vieta: Sievierodonetsk

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

Atsakingas už regioninės valdžios
pastato Donecke perėmimą kartu su
prorusiškomis pajėgomis, pasiskel
bęs „liaudies gubernatoriumi“.
Nepaisant to, kad buvo areštuotas
už kėsinimąsi į Ukrainos teritorinį
vientisumą, o vėliau paleistas, jis to
liau atlieka svarbų vaidmenį separa
tistų veikloje, taip kenkdamas Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

Gimimo data: 1983 7 5 arba
1983 3 10

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),

Gimimo vieta: Kakhovka
(Kherson oblast (Chersono
sritis))

Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Kaip buvusi vadinamoji užsienio rei
kalų ministrė buvo atsakinga už va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos gynybą ir taip kenkė
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei.
Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji rėmė veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei. Toliau aktyviai
remia separatistų veiksmus ir poli
tiką.
Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos liaudies tarybos narė.

2014 7 25

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

84.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Fyodor Dmitrievich Gimimo data: 1960 2 7
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Gimimo vieta: Doneckas

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Gimimo data: 1956 4 2
Gimimo vieta: Odesa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
KAUROV

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos vadinamasis gyny
bos ministro pavaduotojas. Jis yra
susijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris
yra atsakingas už veiksmus, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei arba į juos kėsinamasi.
Taigi, priimdamas šias pareigas ir jas
eidamas, Berezin rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei. Toliau akty
viai remia separatistų veiksmus ir
politiką.

2014 7 25

Pasiskelbęs vadinamosios Naujosios
Rusijos (Novorossiya) Respublikos
„prezidentu“, ragino Rusiją dislo
kuoti pajėgas Ukrainoje. Taigi, pri
imdamas šias pareigas ir jas eida
mas, jis rėmė veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei.

2014 7 25

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

86.

L 67/47

Igor Strelkov/Girkin vyresnysis pa
dėjėjas, atsakingas už veiksmus, ku
Gimimo vieta: Vinnytsia region riais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
(Vinycios regionas)
nepriklausomybei arba į juos kėsi
namasi. Taigi, priimdamas šias pa
reigas ir jas eidamas, Zdriliuk rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei.

Gimimo data: 1972 6 23 (arba
1972 7 23)

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

2014 7 25

L 67/48

LT

Vardas, pavardė

89.

Oksana
TCHIGRINA,

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Galima gimimo data:
1981 7 23

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

2017 3 14

Motyvai

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamosios Vyriausy
bės atstovė spaudai, paskelbusi pa
reiškimus, kuriuose, pateisinama, in
ter alia, Ukrainos karinio lėktuvo
numušimas, žmonių pagrobimas
įkaitais, neteisėtų karinių grupuočių
koviniai veiksmai – taip kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir vieningumui.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 30

Toliau aktyviai dirba LLR spaudos
tarnyboje.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Gimimo data: 1954 1 13
Gimimo vieta: Dzerzhynsk
(Donetsk oblast) (Dzeržinskas,
Donecko sritis)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Buvęs vadinamosios Liaudies tary
bos narys ir buvęs vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos vadi
namosios aukščiausios tarybos pir
mininkas, kuris buvo vienas iš poli
tikos ir neteisėto referendumo, suda
riusio sąlygas paskelbti vadinamąją
Donecko Liaudies Respubliką, orga
nizavimo iniciatorių; šiais veiksmais
pažeistas Ukrainos teritorinis vienti
sumas, suverenitetas ir vieningumas.

2014 7 30

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Gimimo data: 1967 11 27
Gimimo vieta: Simferopolis,
Krymas

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Gimimo data: 1976 6 26
Gimimo vieta: Doneckas

Sutikdamas pagal 2014 m. gegu
žės 5 d. Rusijos Prezidento dekretą
Nr. 301 būti paskirtas vadinamuoju
Krymo Respublikos vidaus reikalų
ministru savo, kaip „vidaus reikalų
ministro“, veiksmais kenkė Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir vieningumui.

2014 7 30

2014 m. rugpjūčio 7 d. duomeni
mis, jis kaip „Donecko Liaudies Res
publikos“ vadinamasis Ministras Pir
mininkas pakeitė Alexander Boro
dai. Šiuo metu – „Donecko Liaudies
Respublikos“ vadinamasis vadovas.
Priimdamas šias pareigas ir jas eida
mas Zakharchenko rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

97.

Vladimir
KONONOV (dar

žinomas kaip
„Tsar“ („Caras“)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1974 10 14
Gimimo vieta: Gorsky
(Gorskis)

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Gimimo data: 1983 1 21
Gimimo vieta: Debaltsevo

(Мирослав
Владимирович
Руденко)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

L 67/49

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 m. rugpjūčio 14 d. duomeni
mis, jis pakeitė Igor Strelkov/Girkin,
kaip „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamasis gynybos ministras.
Kaip pranešama, nuo 2014 m. ba
landžio mėn. jis vadovavo separa
tistų kovotojų padaliniui Donecke ir
pažadėjo „išspręsti strateginį užda
vinį atremti Ukrainos karinę agre
siją“. Taigi, Kononov rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

Susijęs su „Donbaso liaudies kariuo
mene“. Jis yra, inter alia, pareiškęs,
kad jie toliau kovos likusioje šalies
teritorijoje. Taigi, Rudenko rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei. Vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos liaudies tarybos
narys.

2014 9 12

Buvęs vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos „valstybės sau
gumo ministras“. Susijęs su Vladimir
Antyufeyev, kuris yra atsakingas už
vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatis
tinę „Vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei. Toliau aktyviai remia
separatistų veiksmus ar politiką. Va
dovauja „Donbaso savanorių sąjun
gai“.

2014 9 12

(Мирослав
Владимирович
Руденко)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Galima gimimo data:
1977 12 27

L 67/50

LT

Vardas, pavardė

103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1956 7 26
Gimimo vieta: Cioburciu,
Slobozia district (Slobozijos
rajonas), dabar Moldovos
Respublika

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

Gimimo data: 1971 5 23
Gimimo vieta: Dzhankoy
(Džankojus)

2017 3 14

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamasis Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas socialiniams rei
kalams. Susijęs su Vladimir Antyu
feyev, kuris yra atsakingas už vadi
namosios Donecko Liaudies Res
publikos Vyriausybės separatistinę
„Vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei. Rusijos Ministro Pirmininko
pavaduotojo Dmitry Rogozin prote
guojamas asmuo. „Donecko Liaudies
Respublikos“ ministrų tarybos admi
nistracijos vadovas.

2014 9 12

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

2014 9 12

Buvęs vadinamasis Krymo Ministro
Pirmininko pirmasis pavaduotojas.
Sheremet atliko svarbų vaidmenį or
ganizuojant ir įgyvendinant Kryme
kovo 16 d. referendumą dėl susijun
gimo su Rusija. Kaip pranešama, re
ferendumo metu Sheremet vado
vavo Maskvai palankioms „savigy
nos pajėgoms“ Kryme. Taigi, jis
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

2016 m. rugsėjo 18 d. išrinktas Dū
mos deputatu iš neteisėtai anek
suoto Krymo pusiasalio.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Gimimo data: 1960 8 6
Gimimo vieta: Stepnoy
Dvorets

Buvęs Valstybės Dūmos Užsienio
reikalų komiteto pirmininko pirma
sis pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d.
jis balsavo už federalinio konstituci
nio įstatymo „Dėl Krymo Respubli
kos priėmimo į Rusijos Federaciją ir
naujų federalinių subjektų – Krymo
Respublikos ir federalinės reikšmės
miesto Sevastopolio – sudarymo
Rusijos Federacijoje“ projektą.
Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dū
mos Nepriklausomų Valstybių Sand
raugos (NVS) reikalų, Eurazijos inte
gracijos ir ryšių su tėvynainiais ko
miteto pirmininkas.

2014 9 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1948 4 5
Gimimo vieta: Opochka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Gimimo data: 1964 3 21
Gimimo vieta: Rudny, Kostanai
region (Kostanajaus regionas),
Kazachijos TSR

Gimimo data: 1953 5 28
Gimimo vieta: Puškinas

L 67/51

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir bu
vęs Valstybės Dūmos Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos (NVS)
reikalų, Eurazijos integracijos ir ry
šių su tėvynainiais komiteto pirmi
ninko
pirmasis
pavaduotojas.
2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.

2014 9 12

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir bu
vęs Valstybės Dūmos Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos (NVS)
reikalų, Eurazijos integracijos ir ry
šių su tėvynainiais komiteto pirmi
ninko
pirmasis
pavaduotojas.
2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.

2014 9 12

Buvęs Valstybės Dūmos narys. Bu
vęs Valstybės Dūmos pirmininko
pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d.
jis balsavo už federalinio konstituci
nio įstatymo „Dėl Krymo Respubli
kos priėmimo į Rusijos Federaciją ir
naujų federalinių subjektų – Krymo
Respublikos ir federalinės reikšmės
miesto Sevastopolio – sudarymo
Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

Šiuo metu – Centrinės rinkimų ko
misijos narys.

L 67/52

LT

Vardas, pavardė

119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1963 2 8
Gimimo vieta: Kišiniovas

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

2017 3 14

Motyvai

Buvęs Valstybės Dūmos narys. Bu
vęs Valstybės Dūmos deputatas,
Valstybės Dūmos komisijos dėl teisi
nių nuostatų, skirtų Rusijos Federa
cijos karinio-pramoninio komplekso
kūrimui, pirmininkas. Jis yra svar
bus „Vieningosios Rusijos“ narys ir
verslininkas, daug investavęs Ukrai
noje ir Kryme.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 9 12

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.
Šiuo metu – Rusijos Federacijos Ta
rybos narys.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Gimimo data: 1982 9 29 arba
1982 9 23

Kaip buvęs vadinamasis Luhansko
Centrinės rinkimų komisijos vado
vas, jis buvo atsakingas už 2014 m.
lapkričio 2 d. vadinamųjų rinkimų
organizavimą „Luhansko Liaudies
Respublikoje“. Šiais „rinkimais“ pa
žeista Ukrainos teisė ir todėl jie
buvo neteisėti. 2015 m. spalio mėn.
jis buvo paskirtas vadinamuoju „Lu
hansko Liaudies Respublikos“ teisin
gumo ministru.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat organizuodamas
neteisėtus „rinkimus“, jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei, ir toliau destabilizavo
padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (dar
žinomas kaip Oleh
AKIMOV)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1981 9 15
Gimimo vieta: Luhanskas

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/53

Motyvai

„Luhansko Liaudies Respublikos
liaudies tarybos“ deputatas, atsto
vaujantis „Luhansko ekonominei są
jungai“. Buvo kandidatas 2014 m.
lapkričio 2 d. vadinamuosiuose rin
kimuose į vadinamojo „Luhansko
Liaudies Respublikos“ vadovo parei
gas. Šiais „rinkimais“ pažeista Ukrai
nos teisė ir todėl jie buvo neteisėti.
Nuo 2014 m. yra vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos profe
sinių sąjungų federacijos „vadovas“
ir vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos liaudies tarybos narys.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvau
damas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.
Aktyviai remia veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, dar

žinoma kaip
Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

arba Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Gimimo data: 1970 2 21

Buvusi vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos vadinamoji
sveikatos apsaugos ministrė. Buvo
kandidatė 2014 m. lapkričio 2 d.
vadinamuosiuose „rinkimuose“ į va
dinamosios Luhansko Liaudies Res
publikos „vadovo“ pareigas.
Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrai
nos teisė ir todėl jie yra neteisėti.
Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, taip pat oficialiai dalyvau
dama kaip kandidatė neteisėtuose
„rinkimuose“, ji aktyviai rėmė veiks
mus ir politiką, kuriais kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei, ir
toliau destabilizavo padėtį Ukrai
noje.

2014 11 29

L 67/54

LT

Vardas, pavardė

123.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Yuriy Viktorovich
Gimimo data: 1957 8 7
SIVOKONENKO, dar
Gimimo vieta: Stalinas (dabar
žinomas kaip Yuriy Doneckas)
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury
SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

2017 3 14

Motyvai

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos „parlamento“ narys, vi
suomeninės asociacijos Donbaso ve
teranų sąjungos „Berkut“ pirminin
kas ir visuomeninio judėjimo „Free
Donbass“ („Laisvas Donbasas“) na
rys. Buvo kandidatas 2014 m. lap
kričio 2 d. vadinamuosiuose rinki
muose į vadinamosios Donecko
Liaudies Respublikos vadovo parei
gas. Šiais rinkimais pažeista Ukrai
nos teisė ir todėl jie buvo neteisėti.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvau
damas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

124.

Aleksandr
Gimimo data: 1977 8 30
Igorevich KOFMAN, Gimimo vieta: Makiivka
dar žinomas kaip
(Donecko sritis)
Oleksandr KOFMAN
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ užsienio reikalų
ministras ir vadinamasis „Donecko
Liaudies Respublikos“ „parlamento“
pirmasis pirmininko pavaduotojas.
Buvo kandidatas 2014 m. lapkri
čio 2 d. neteisėtuose vadinamuo
siuose rinkimuose į vadinamojo Do
necko Liaudies Respublikos vadovo
pareigas. Šiais rinkimais pažeista
Ukrainos teisė ir todėl jie buvo ne
teisėti.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvau
damas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje. Toliau aktyviai remia se
paratistų veiksmus ar politiką.

2014 11 29

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1969 2 23
Gimimo vieta: Belozernoe
kaimas, Romodanovskiy
(Romodanovo) rajonas, TSRS

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Motyvai

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ Ministro Pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas ir ge
neralinis prokuroras.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

126.

L 67/55

Gimimo data: 1963 2 3
Gimimo vieta: Maskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas finansų klausi
mais“.

2014 11 29

Priimdamas ir eidamas šias pareigas
jis aktyviai rėmė veiksmus ir poli
tiką, kuriais kenkiama Ukrainos teri
toriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei, ir toliau desta
bilizavo padėtį Ukrainoje.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Toliau aktyviai finansuoja LLR sepa
ratistines struktūras.

127.

Oleg Evgenevich

Gimimo data: 1969 8 29

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
BUHROV

(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Oleh Yevhenovych

128.

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „gynybos minis
tras“.

Gimimo data: 1976 3 11
Gimimo vieta: Dzhambul/
Jambul (Džambulas) (šiuo
metu žinomas kaip Tarazas),
Kazachstanas

Buvusi vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos „švietimo,
mokslo, kultūros ir religijos minis
trė“.
Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

L 67/56

LT

Vardas, pavardė

129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV, dar
žinomas kaip
Yevhen
Eduardovych

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1963 3 17
Gimimo vieta: Archangelskas

2017 3 14

Motyvai

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ ministrų tarybos
ministras (Vyriausybinių reikalų ad
ministracijos vadovas).

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

MYCHAYLOV

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK, dar
žinomas kaip Igor
Vladimirovich
KOSTENOK

(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Gimimo data: 1961 3 15

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ švietimo minis
tras.

2014 11 29

Gimimo vieta: Vodyanske,
Dobropillia Rayon
(Dobropilios rajonas), Donecko Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
sritis
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
Водянское, Добропольский
nos teritoriniam vientisumui, suve
район Донецкой области
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.
Šiuo metu asmeninis DLR Ministro
Pirmininko patarėjas.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV, dar
žinomas kaip
Yevhen
Vyacheslavovych

Gimimo data: 1980 5 10 arba
1983 10 21
Gimimo vieta: Snezhnoye,
Donecko sritis
г. Снежное, Донецкой области

ORLOV

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO, dar
žinomas kaip
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Gimimo data: 1964 3 12
Gimimo vieta: Romny
(Romnai), Sumy (Sumų) sritis
Ромны, Сумская область

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos „nacionalinės tarybos“
narys.

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos „liaudies tarybos“ „pir
mininko pavaduotojas“.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, dar
žinomas kaip Givi

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1980 7 19
Gimimo vieta: Ilovaisk
(Ilovaiskas)

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich
BASURIN

„Somali“ bataliono – ginkluotos se
paratistų grupuotės, dalyvaujančios
kovose Rytų Ukrainoje – vadas.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Toliau aktyviai vadovauja karo
veiksmams vadinamojoje DLR.

Gimimo data: 1966 6 27
Gimimo vieta: Doneckas

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos gynybos ministro atsto
vas spaudai.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Toliau aktyviai remia separatistinę
veiklą Rytų Ukrainoje.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Motyvai

Eidamas šias pareigas jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei, ir toliau destabilizavo
padėtį Ukrainoje.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/57

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Gimimo data: 1972 5 20 arba
1972 5 30

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Gimimo vieta: Luhanskas

Buvęs neteisėtos vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos vadina
masis teisingumo ministras. Nuo
2015 m. spalio mėn. vadinamosios
Luhansko Liaudies Respublikos
„Centrinės rinkimų komisijos“ pir
mininkas.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.
Šiuo metu vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos vadinamosios
Centrinės rinkimų komisijos pirmi
ninkas.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Gimimo data: 1973 7 2
Gimimo vieta: Lysychansk,
Luhansko sritis, TSRS
Лисичанск Луганской области
УССР

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos ministrų tarybos vadi
namasis pirmininko pavaduotojas.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

L 67/58

LT

Vardas, pavardė

140.

Sergey Yurevich
IGNATOV, dar
žinomas kaip
KUZOVLEV

(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1967 1 7
Gimimo vieta: Michurinsk
(Mičiurinskas), Tambovo sritis

Gimimo data: 1988 1 20

Buvusi vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos vadinamoji teisin
gumo ministrė.

Gimimo vieta: Krasnoarmëisk
(Krasnoarmeiskas)

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr
Yuriyovych

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

2015 2 16

Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

(Катерина
Володимирівна
ФIЛIППОВА)

TIMOFEEV

Vadinamasis „Luhansko Liaudies
Respublikos“ liaudies kariuomenės
vyriausiasis vadas.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

FILIPPOVA

Aleksandr
Yurievich

Motyvai

Мичуринск, Тамбовская
область

Kateryna
Volodymyrivna

142.

2017 3 14

Šiuo metu asmeninė Alexander Vla
dimirovich Zakharchenko asistentė.

Gimimo data: 1971 5 15
Gimimo vieta: Nevinnomyssk
(Nevinomyskas), Stavropolio
kraštas
Невинномысск,
Ставропольский край

TYMOFEYEV

Vadinamasis „Donecko Liaudies Res
publikos“ finansų ir mokesčių mi
nistras.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Gimimo data: 1967 1 5
Gimimo vieta: Baranykivka,
Bilovodsk Raion (Belovodsko
rajonas), Luhansko sritis
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamasis pajamų ir
mokesčių ministras.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1985 4 22
Gimimo vieta: Kherson
(Chersonas)

L 67/59

Motyvai

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos vadinamasis ryšių mi
nistras.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Gimimo data: 1976 12 10
Gimimo vieta: Luhanskas

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Gimimo data: 1978 7 25 (arba
1975 3 23)
Gimimo vieta: Krasny Luch,
Voroshilovgrad (Krasnyj Lučas,
Vorošylovhradas), Luhansko
regionas

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

2015 2 16

Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Olha Ihorivna
BESEDINA

146.

Buvusi vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos vadinamoji
ekonominio vystymosi ir prekybos
ministrė.

Gimimo data: 1956 5 8
Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamasis generalinis
prokuroras.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs gynybos ministro pirmasis
pavaduotojas (iki 2015 m. lapkri
čio 17 d.); eidamas šias pareigas da
lyvavo remiant Rusijos pajėgų dislo
kavimą Ukrainoje.
Pagal esamą Rusijos gynybos minis
terijos struktūrą, eidamas šias parei
gas jis dalyvauja formuojant ir įgy
vendinant Rusijos Vyriausybės poli
tiką. Šia politika keliama grėsmė
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei.
Šiuo metu dirba „Rosatom“.

2015 2 16

L 67/60
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Vardas, pavardė

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

2017 3 14

Motyvai

Gimimo data: 1937 9 11

Valstybės Dūmos narys.

Gimimo vieta: Tchassov Yar,
Ukraina

Jis apsilankė vadinamojoje Donecko
Liaudies Respublikoje ir vizito metu
padarė pareiškimų, kuriais remiami
separatistai. Jis taip pat buvo paskir
tas vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos garbės konsulu Rusijos
Federacijoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.
Šiuo metu Valstybės Dūmos Kultū
ros komiteto pirmininko pirmasis
pavaduotojas.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Gimimo data: 1977 8 28
Gimimo vieta: Bekabad,
Uzbekistano TSR

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.
Dūmos Etninių reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas.
2014 m. Balbek buvo paskirtas va
dinamosios Krymo Respublikos mi
nistrų tarybos pirmininko pavaduo
toju ir eidamas šias pareigas dėjo
pastangas, kad neteisėtai aneksuotas
Krymo pusiasalis būtų integruotas į
Rusijos Federaciją; už tai apdovano
tas medaliu „Už Krymo Respublikos
gynybą“. Jis rėmė Krymo aneksiją
viešais pareiškimais, be kita ko, savo
profilyje „Vieningosios Rusijos“
(Krymo filialo) interneto svetainėje
ir 2016 m. liepos 3 d. NTV inter
neto svetainėje paskelbtame straips
nyje.

2016 11 9

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1972 10 20
Gimimo vieta: Simferopolis,
Ukrainos TSR

L 67/61

Motyvai

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2016 11 9

Dūmos Finansų rinkų komiteto na
rys.
2014 m. kovo mėn. Bakharev buvo
paskirtas vadinamosios Krymo Res
publikos valstybės tarybos pirmi
ninko pavaduotoju, o 2014 m.
rugpjūčio mėn. – šio organo pir
muoju pirmininko pavaduotoju. Jis
pripažino, kad asmeniškai dalyvavo
2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose
neteisėtą Krymo ir Sevastopolio
aneksiją; šią aneksiją jis viešai rėmė,
be kita ko, 2016 m. kovo 22 d. in
terneto svetainėje gazetakrimea.ru ir
2016 m. rugpjūčio 23 d. interneto
svetainėje c-pravda.ru paskelbtame
interviu. „Krymo Respublikos“ „val
džios institucijos“ jį apdovanojo or
dinu „Už lojalumą einant pareigas“.

Gimimo data: 1969 10 17
Gimimo vieta: Kular UstYansky rajonas, Jakutijos ATSR

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuoto Sevastopolio
miesto.
Dūmos Apmokestinimo komiteto
narys.
Būdamas Sevastopolio savivaldybės
administracijos nariu 2014 m. vasa
rio – kovo mėn. rėmė vadinamojo
liaudies mero Alexei Chaliy veiklą.
Jis viešai pripažino, kad dalyvavo
2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose
neteisėtą Krymo ir Sevastopolio
aneksiją; šią aneksiją jis viešai gynė,
be kita ko, savo interneto svetainėje
ir 2016 m. vasario 21 d. interneto
svetainėje nation-news.ru paskelb
tame interviu.
Už dalyvavimą aneksavimo procese
apdovanotas
Rusijos
valstybės
II laipsnio ordinu „Už nuopelnus tė
vynei“.

2016 11 9
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Vardas, pavardė

155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1981 8 3
Gimimo vieta: Simferopolis,
Ukrainos TSR

2017 3 14

Motyvai

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2016 11 9

Dūmos Finansų rinkų komiteto na
rys.
2014 m. kovo mėn. Kozenko buvo
paskirtas vadinamosios Krymo Res
publikos valstybės tarybos pirmi
ninko pavaduotoju. Jis viešai pripa
žino, kad dalyvavo 2014 m. įvy
kiuose, nulėmusiuose neteisėtą
Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią
aneksiją jis viešai gynė, be kita ko,
2016 m. kovo 12 d. interneto sve
tainėje gazetacrimea.ru paskelbtame
interviu. Už dalyvavimą aneksavimo
procese vietos „valdžios institucijos“
jį apdovanojo medaliu „Už Krymo
Respublikos gynybą“.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Gimimo data: 1965 6 24
Gimimo vieta: Belogorsk
(Belogorskas), Ukrainos TSR

Valstybės Dūmos narė, išrinkta iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.
Dūmos Kultūros komiteto narė.
Nuo 2012 m. ji yra Krymo Autono
minės Respublikos aukščiausiosios
tarybos narė, o 2014 m. kovo mėn.
duomenimis, rėmė neteisėtai anek
suoto Krymo ir Sevastopolio inte
graciją į Rusijos Federaciją. 2014 m.
rugsėjo mėn. Savchenko buvo iš
rinkta į vadinamosios Krymo Res
publikos valstybės tarybą. Ji ne kartą
viešuose pareiškimuose gynė netei
sėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją,
be kita ko, 2016 m. balandžio 2 d.
ir 2016 m. rugpjūčio 20 d. inter
neto svetainėje c-pravda.ru paskelb
tuose interviu. 2014 m. apdovanota
Rusijos valstybės II laipsnio ordinu
„Už nuopelnus tėvynei“, o 2015 m.
„Krymo Respublikos“ „valdžios insti
tucijos“ apdovanojo ją ordinu „Už
lojalumą einant pareigas“.

2016 11 9

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1971 7 4
Gimimo vieta: Simferopolis,
Ukrainos TSR

L 67/63

Motyvai

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2016 11 9“

Dūmos Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos
integracijos ir ryšių su tėvynainiais
komiteto narys.
2014 m. rugsėjo mėn. Shperov
buvo išrinktas į vadinamosios
Krymo Respublikos valstybės ta
rybą.
Jis viešai pripažino, be kita ko,
2016 m. rugsėjo 3 d. interneto sve
tainėje ldpr-rk.ru paskelbtame inter
viu, savo vaidmenį 2014 m. įvy
kiuose, nulėmusiuose neteisėtą
Krymo ir Sevastopolio aneksiją, ir
visų pirma savo vaidmenį organi
zuojant neteisėtą referendumą dėl
neteisėtos pusiasalio aneksijos.

SUBJEKTAI

Vardas, pavardė

„10.

Vadinamoji
„Donbaso liaudies
kariuomenė“
(„Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“)

Identifikuojamoji informacija

Socialinė žiniasklaida:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38–099–445–63–78;
+ 38–063–688–60–01;
+ 38–067–145–14–99;
+ 38–094–912–96–60;
+ 38–062–213–26–60
El paštas: voenkom.dnr@mail.
ru
mobilisation@novorossia.co
Skambinti savanoriams
Rusijoje:
+ 7 (926) 428–99–51
+ 7 (967) 171–27–09
arba rašyti el. paštu
novoross24@mail.ru
Adresas: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

Motyvai

Neteisėta ginkluota separatistų gru
puotė, atsakinga už kovą su Ukrai
nos Vyriausybės pajėgomis Rytų
Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos
stabilumą ar saugumą., inter alia, ši
karinė grupuotė perėmė kelių Vy
riausybės pastatų Rytų Ukrainoje
kontrolę 2014 m. balandžio mėn.
pradžioje, taip kenkiant Ukrainos te
ritoriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei. Susijusi su Pa
vel Gubarev, kuris yra atsakingas už
regioninės valdžios pastato Donecke
užėmimą kartu su prorusiškomis
pajėgomis ir pasiskelbimą „liaudies
gubernatoriumi“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

L 67/64
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Vardas, pavardė

11.

Identifikuojamoji informacija

Batalionas „Vostok“

Socialinė žiniasklaida:

„Батальон Восток“

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

2017 3 14

Motyvai

Neteisėta ginkluota separatistų gru
puotė, laikoma viena iš svarbiausių
Rytų Ukrainoje. Atsakinga už kovą
su Ukrainos Vyriausybės pajėgomis
Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į
Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

Aktyviai dalyvavo karinėse operaci
jose, kurių metu užimtas Donecko
oro uostas.
Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.
21.

„JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION“
(„AKCINĖ
BENDROVĖ
„ALMAZ-ANTEY“,
PRIEŠLĖKTUVINĖS
IR ORO ERDVĖS
GYNYBOS
BENDROVĖ“)
„Акционерное
общество „Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей“

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
svetainė: almaz-antey.ru;
El. pašto adresas antey@almazantey.ru

„Almaz-Antey“ yra Rusijos valsty
binė įmonė. Ji gamina zenitinius
ginklus, įskaitant raketas „žemė–
oras“, kurias ji tiekia Rusijos kariuo
menei. Rusijos valdžios institucijos
tiekia sunkiąją ginkluotę separatis
tams Rytų Ukrainoje, taip priside
dant prie padėties Ukrainoje desta
bilizavimo. Šiuos ginklus naudoja
separatistai, be kita ko, ir lėktuvų
numušimui. „Almaz-Antey“, bū
dama valstybinė įmonė, taip prisi
deda prie padėties Ukrainoje desta
bilizavimo.

2014 7 30

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

2015 2 16

(dar žinoma kaip
„CONCERN
ALMAZ-ANTEY“;
„ALMAZ-ANTEY
CORP“; dar žinoma
kaip „ALMAZANTEY DEFENSE
CORPORATION“;
dar žinoma kaip
„ALMAZ-ANTEY
JSC“; „Концерн
ВКО „Алмаз –
Антей“;
)
30.

„Sparta battalion“
(Batalionas
„Sparta“)
„Батальон „Спарта“

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas as
muo Arseny PAVLOV ir todėl ji yra
su juo susijusi.
Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

31.

„Somali battalion“
(Batalionas
„Somali“)
„Батальон „Сомали“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

L 67/65

Motyvai

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas as
muo Mikhail TOLSTYKH (dar žino
mas kaip Givi), todėl ji yra su juo
susijusi.
Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.

33.

„Prizrak brigade“
(Brigada „Prizrak“)
Бригада ’Призрак’

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

2015 2 16

Įeina į „Luhansko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 2-ojo armijos kor
puso sudėtį.

35.

„Kalmius battalion“
(Batalionas
„Kalmius“)
„Батальон
„Кальмиус“

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

2015 2 16

Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.

36.

„Death battalion“
(Batalionas
„Mirtis“)
„Батальон „Смерть“

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.
Įeina į „Luhansko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 2-ojo armijos kor
puso sudėtį.

2015 2 16
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Vardas, pavardė

37.

„Public Movement
„NOVOROSSIYA“
(visuomeninis
judėjimas „Naujoji
Rusija“)
„Движение
Новороссия“
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Identifikuojamoji informacija
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Motyvai

Visuomeninis judėjimas „Novoros
siya“/„New Russia“ buvo įkurtas Ru
sijoje 2014 m. lapkričio mėn.; jam
vadovauja Rusijos karininkas Igor
Strelkov/Girkin (nustatyta, kad jis
yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų
pajėgų Generalinio štabo Vyriausio
sios žvalgybos valdybos (GRU) dar
buotojas).
Remiantis judėjimo nurodytais tiks
lais, jis siekia teikti visapusišką
veiksmingą pagalbą judėjimui „No
vorossiya“, be kita ko, padėdamas
Rytų Ukrainoje kovojančiais liaudies
kariuomenei ir taip remdamas poli
tiką, kuria kenkiama Ukrainos teri
toriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei.
Susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu,
kenkiančiu Ukrainos teritoriniam
vientisumui.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/438
2017 m. kovo 13 d.
kuriuo dėl veikliosios medžiagos abamektino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 540/2011
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo
13 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos direktyva 2008/107/EB (2) veiklioji medžiaga abamektinas įtraukta į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3)
I priedą kaip veiklioji medžiaga, skirta naudoti kaip akaricidas ir insekticidas. Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą
įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(2)

2013 m. rugpjūčio 29 d. veikliosios medžiagos gamintojas „Syngenta Crop Protection AG“ pateikė paraišką pagal
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį paskirtai valstybei narei ataskaitos rengėjai Nyderlandams,
prašydamas iš dalies pakeisti abamektino patvirtinimo sąlygas, kad jį būtų galima naudoti kaip nematicidą.
2014 m. kovo 18 d. Nyderlandai pagal to reglamento 9 straipsnio 3 dalį pranešė pareiškėjui, kitoms valstybėms
narėms, Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai, kad paraiška priimtina;

(3)

paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja įvertino naujas veikliosios medžiagos abamektino naudojimo paskirtis,
atsižvelgdama į galimą jų poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009
4 straipsnio nuostatas, ir 2015 m. balandžio 14 d. pateikė Komisijai ir Tarnybai vertinimo ataskaitos projektą.
Pagal to reglamento 12 straipsnio 3 dalį pareiškėjo buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos. Nyderlandai
įvertino papildomą informaciją ir 2016 m. vasario 15 d. pateikė atnaujintą vertinimo ataskaitos projektą
Komisijai ir Tarnybai;

(4)

2016 m. balandžio 29 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (5) dėl to, ar galima manyti, kad naujos veikliosios
medžiagos abamektino naudojimo paskirtys atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus
patvirtinimo kriterijus. 2016 m. gruodžio 7 d. Komisija pateikė abamektino peržiūros ataskaitos papildymo
projektą ir reglamento projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui;

(5)

pareiškėjo buvo paprašyta pateikti pastabas dėl peržiūros ataskaitos;

(6)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai
bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar
kelias tipiškas paskirtis, jei augalų apsaugos produktas naudojamas kaip nematicidas. Todėl tikslinga leisti naudoti
veikliąją medžiagą abamektiną kaip nematicidą;

(7)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsi
žvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina ir tikslinga patvirtinimą suteikti laikantis tam tikrų sąlygų
ir paprašyti pareiškėjo pateikti daugiau patvirtinamosios informacijos;

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2008 m. lapkričio 25 d. Komisijos direktyva 2008/107/EB, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl veikliųjų
medžiagų abamektino, epoksikonazolio, fenpropimorfo, fenpiroksimato ir tralkoksidimo įtraukimo (OL L 316, 2008 11 26, p. 4).
(3) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).
(4) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyven
dinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).
(5) EFSA Journal 2014;12(5):3692. Adresas internete www.efsa.europa.eu.
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(8)

abamektino patvirtinime nustatyta, kad per dvejus metus nuo Direktyvos 2008/107/EB įsigaliojimo turi būti
pateikti patvirtinamieji duomenys. Pareiškėjas, kurio prašymu patvirtintas abamektinas, pateikė prašomą
informaciją, kurią Nyderlandai įvertino. Saugus naudojimas buvo patvirtintas pirminiame patvirtinime. Todėl šis
klausimas išspręstas ir šios nuostatos toliau palikti nereikia.

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies 210 eilutėje, kurioje nurodytas abamektinas, skiltis
„Konkrečios nuostatos“ pakeičiama taip:
„A DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą, akaricidą ir nematicidą.
B DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra abamektino, registracijos naudoti kitais atvejais
nei citrusiniams, salotoms ir pomidorams apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų
pateikti prieš registruojant tokius produktus.
Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į
abamektino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m.
liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, ir į abamektino peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir
pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti 2017 m. sausio 24 d., papildymą, ypač į jo I ir II priedėlius.
Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:
— operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmenines apsaugos
priemones;
— produktų likučiams augalinės kilmės maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams,
— bičių, netikslinių nariuotakojų, dirvožemio organizmų, paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai.
Nustačius šią riziką, prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinių zonų kūrimas
ir laukimo laikotarpiai.
Per dvejus metus nuo gairių dėl vandens apdorojimo procesų poveikio liekanų, aptinkamų paviršiniame ir požeminiame
vandenyje, pobūdžiui vertinimo priėmimo pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai pateikia patvirtinamąją
informaciją apie vandens apdorojimo procesų poveikį liekanų, aptinkamų geriamajame vandenyje, pobūdžiui.“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/439
2017 m. kovo 13 d.
dėl leidimo naudoti Escherichia coli gaminamą L-lizino sulfatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų
naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas
tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti L-lizino
sulfatą kaip pašarų priedą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo L-lizino sulfatą, gaunamą fermentuojant su Escherichia coli CGMCC 3705, naudoti
kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. birželio 16 d. (2) ir 2017 m. sausio 26 d. (3) priimtose
nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis L-lizino sulfatas, gaunamas fermentuojant su
Escherichia coli CGMCC 3705, neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir
kad ši medžiaga gali būti veiksmingas aminorūgšties lizino šaltinis visų rūšių gyvūnams. Ji taip pat padarė išvadą,
kad tam, kad L-lizino sulfato priedas būtų visapusiškai veiksmingas atrajotojams, jis turėtų būti apsaugotas nuo
suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai
reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė
Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

šios medžiagos vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo
sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą
medžiagą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Priede nurodytą medžiagą, priskiriamą prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų
druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.
(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
(2) EFSA Journal 2015; 13(7):4155.
(3) EFSA Journal 2017; 15(2):4714.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Priedo iden
tifikavimo
numeris

Leidimo
turėtojo
pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas,
analizės metodas

Gyvūno rūšis
arba katego
rija

Didžiausias
amžius

Mažiausias
kiekis

Didžiausias
kiekis
Kitos nuostatos

Leidimo galio
jimo terminas

1. L-lizino kiekis nurodomas
priedo etiketėje.

2027 m. ba
landžio 2 d.

LT

Mg priedo/kg visaverčio
12 % drėgnio pašaro

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c323

L-lizino sulfatas

Priedo sudėtis

— 4 % drėgmės ir
— 22 % sulfato.
Veikliosios medžiagos apibūdinimas
L-lizino sulfatas, gaunamas fer
mentuojant su Escherichia coli
CGMCC 3705
Cheminė formulė: C12H28N4O4 ·
H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH]2SO4
CAS numeris: 60343–69–3
Analizės metodas (1)
L-lizino kiekybinis nustatymas pa
šarų priede:

—

10 000

2. L-lizino sulfatą galima
teikti rinkai ir naudoti
kaip priedą, kurį sudaro
preparatas.
3. Priedo ir premiksų naudo
tojams pašarų ūkio su
bjektai nustato veikimo
procedūras ir organizaci
nes priemones, kad būtų
išvengta galimos su įkvė
pimu susijusios rizikos. Jei
šios rizikos procedūromis
ir organizacinėmis prie
monėmis išvengti arba su
mažinti iki minimumo
neįmanoma, priedas ir
premiksai turi būti naudo
jami dėvint asmenines ap
saugos priemones, įskai
tant kvėpavimo takų ap
saugos priemones.

2017 3 14

— jonų mainų chromatografija,
taikant pokolonėlinio antrinių
junginių gavimo ir fotometri
nio aptikimo būdus (IEC-UV/
FD), EN ISO 17180.

—

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Granulės, kurių sudėtyje yra ne
mažiau kaip 55 % L-lizino ir ne
daugiau kaip

Visos rūšys

Leidimo
turėtojo
pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas,
analizės metodas

Gyvūno rūšis
arba katego
rija

Didžiausias
amžius

Mažiausias
kiekis

Didžiausias
kiekis
Kitos nuostatos

Mg priedo/kg visaverčio
12 % drėgnio pašaro

Leidimo galio
jimo terminas
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Priedo iden
tifikavimo
numeris

Sulfato nustatymas pašarų priede:
LT

— Europos farmakopėjos mono
grafija 20301
L-lizino kiekybinis nustatymas
kombinuotame pašare ir pašari
nėse žaliavose:

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) 2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— jonų mainų chromatografija,
taikant pokolonėlinio antrinių
junginių gavimo ir fotometri
nio aptikimo būdus (IEC-UV)
(Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 152/2009 (2).
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/440
2017 m. kovo 13 d.
dėl leidimo Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ir
Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių
vištaičių, retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių
pašarų priedą (leidimo turėtojas – bendrovė „Danisco (UK) Ltd.“, veikianti komerciniu pavadinimu
„Danisco Animal Nutrition“)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų
naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas
tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Bacillus
amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ir Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104)
preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB)
Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ir
Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, retesnių
rūšių mėsinių naminių paukščių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašarų priedą, skirtiną prie priedų
kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. gegužės 24 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą,
kad Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ir Bacillus amyloliquefaciens
(NRRL B-50104) preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir
kad naudojant šį preparatą gali pagerėti mėsinių viščiukų produktyvumas. Ši išvada gali būti taikoma priedui, kai
jis naudojamas dedeklinėms vištaitėms, ir gali būti ekstrapoliuota retesnių rūšių mėsiniams ir dedekliniams
paukščiams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to,
patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB)
Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ir Bacillus amyloliquefaciens (NRRL
B-50104) preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų
išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti
minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
(2) EFSA Journal 2016;14(6):4505.
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimulia
toriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Priedo iden
tifikavimo
numeris

Leidimo
turėtojo
pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, apra
šymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis
arba kategorija

Didžiausias
amžius

Mažiausias
kiekis

Didžiausias
kiekis
Kitos nuostatos

Leidimo galio
jimo terminas
LT

KSV/kg visaverčio 12 %
drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai
4b1827

Bacillus
amyloliquefaciens
PTA-6507,
Bacillus
amyloliquefaciens
NRRL
B-50013 ir
Bacillus
amyloliquefaciens
NRRL B-50104

Priedo sudėtis

Mėsiniai
viščiukai

Bacillus amyloliquefaciens PTA6507, Bacillus amyloliquefaciens Dedeklinės
NRRL
vištaitės
B-50013 ir Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104 prepara
tas, kurio sudėtyje yra ne ma
žiau kaip 2,5 × 109 KSV/g (iš
viso), o kiekvienos padermės
bakterijų koncentracija yra ne
mažesnė kaip 8,3 × 108/g
priedo.
Kieto pavidalo
Veikliosios medžiagos apibūdini
mas
Bacillus amyloliquefaciens PTA6507, Bacillus amyloliquefaciens
NRRL
B-50013 ir Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104 gyvy
bingos sporos
Analizės metodas (1)

7,5 × 107

—

1. Priedo ir premikso naudo
jimo taisyklėse nurodyti
laikymo temperatūrą, laiką
ir stabilumą granuliuojant.
2. Suderinamas naudojimas
gyvūnų pašaruose, kurių
sudėtyje yra leidžiamų kok
cidiostatų: narazino/nikar
bazino, amonio madurami
cino, natrio lazalocido A,
natrio salinomicino, natrio
monenzino,
robenidino
hidrochlorido, diklazurilo,
dekoginato, natrio semdu
ramicino arba nikarbazino.
3. Priedo ir premiksų naudo
tojams pašarų ūkio subjek
tai nustato veikimo proce
dūras ir organizacines prie
mones, kad būtų išvengta
galimos su jo naudojimu
susijusios rizikos. Jei šios
rizikos procedūromis ir or
ganizacinėmis priemonė
mis išvengti arba sumažinti
iki minimumo neįmanoma,
priedai ir premiksai turi
būti naudojami dėvint as
menines apsaugos priemo
nes.

2027 m. ba
landžio 3 d.
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Bacillus amyloliquefaciens PTA6507, Bacillus amyloliquefaciens
NRRL

Retesnių rūšių
mėsiniai ir
dedekliniai
naminiai
paukščiai

—

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Bendrovė
„Danisco
(UK) Ltd.“
(veikianti
komerciniu
pavadinimu
„Danisco
Animal
Nutrition“),

Leidimo
turėtojo
pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, apra
šymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis
arba kategorija

Didžiausias
amžius

Mažiausias
kiekis

Didžiausias
kiekis
Kitos nuostatos

KSV/kg visaverčio 12 %
drėgnio pašaro

LT

B-50013 ir Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104 nustaty
mas ir skaičiavimas pašarų
priede, premiksuose ir paša
ruose.

Leidimo galio
jimo terminas

2017 3 14

Priedo iden
tifikavimo
numeris

— Nustatymas:
impulsinė
lauko gelių elektroforezė
(PFGE).

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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— Skaičiavimas: paskleidimo
ant plokštelės metodas po
terminio apdorojimo (EN
15784).
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/441
2017 m. kovo 13 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių
ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir
finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio
b punktą,
kadangi:
(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai
ir juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas
lėšų ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

2017 m. kovo 8 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną įrašą iš
asmenų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas iš dalies keičiamas taip, 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 2017 m. kovo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Laikinai einantis Užsienio politikos priemonių tarnybos
vadovo pareigas

(1) OL L 169, 2003 7 8, p. 6.
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PRIEDAS

Iš Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedo išbraukiamas šis įrašas:
„91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adresas: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad,
Iraq.“

L 67/80
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/442
2017 m. kovo 13 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių
sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde
rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes
produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskai
čiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų
įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAEuropos Sąjungos oficialiajame leidinyjeMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio
reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.

2017 3 14

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 67/81

PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas ( )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų no
menklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, su
sijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.

L 67/82

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 3 14

SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/443
2017 m. kovo 6 d.
kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi atitinkamuose
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos komitetuose dėl JT taisyklių Nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19,
23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112,
118, 119, 123 bei 138 pakeitimų pasiūlymų ir pasiūlymo kibernetinio saugumo ir duomenų
apsaugos gairėmis iš dalies pakeisti Suvestinę rezoliuciją dėl transporto priemonių konstrukcijos
(R.E.3)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Tarybos sprendimu 97/836/EB (1) Sąjunga prisijungė prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (toliau
– JT EEK) susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir
dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas
suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (toliau – Pataisytas 1958 m. susitarimas);

(2)

Tarybos sprendimu 2000/125/EB (2) Sąjunga prisijungė prie Susitarimo dėl bendrųjų techninių reglamentų
priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos
ratinėse transporto priemonėse (toliau – Paralelus susitarimas);

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (3) valstybių narių patvirtinimo sistemos buvo pakeistos
Sąjungos patvirtinimo procedūra ir buvo nustatyta suderinta sistema, kurią sudaro visoms naujoms transporto
priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomos administracinės
nuostatos ir bendri techniniai reikalavimai. Ta direktyva pagal Pataisytą 1958 m. susitarimą priimtos JT taisyklės
įtrauktos į ES tipo patvirtinimo sistemą kaip tipo patvirtinimo reikalavimai arba kaip Sąjungos teisės aktų
alternatyvos. Priėmus tą direktyvą, tokios JT taisyklės vis dažniau integruojamos į Sąjungos teisės aktus, susijusius
su ES tipo patvirtinimu;

(4)

atsižvelgiant į įgytą patirtį ir technikos raidą, reikalavimus, susijusius su tam tikrais elementais ar savybėmis,
kuriems taikomos JT taisyklės Nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83,
87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 ir 138, reikia priderinti prie technikos pažangos;

(5)

siekiant nustatyti vienodas transporto priemonių konstrukcijos nuostatas, reikėtų kibernetinio saugumo ir
duomenų apsaugos gairėmis iš dalies pakeisti Suvestinę rezoliuciją dėl transporto priemonių konstrukcijos (R.E.3)
taip, kad nebūtų trukdoma Sąjungos lygmeniu toliau daryti pažangą sąveikiojo, susietojo ir automatizuoto
transporto priemonių vairavimo srityje;

(1) 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės
komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti
montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo
sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).
(2) 2000 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2000/125/EB dėl Susitarimo dėl bendrųjų techninių reglamentų priėmimo ratinėms
transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse (Paralelus
susitarimas), patvirtinimo (OL L 35, 2000 2 10, p. 12).
3
( ) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų
direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
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todėl būtina nustatyti poziciją dėl tų JT aktų priėmimo, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi atitinkamuose
JT EEK komitetuose, t. y. Pataisyto 1958 m. susitarimo administraciniame komitete ir Paralelaus susitarimo
vykdomajame komitete,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pozicija, kurios 2017 m. kovo 13–17 d. Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pataisyto 1958 m. susitarimo administra
ciniame komitete ir Paralelaus susitarimo vykdomajame komitete, yra balsuoti už šio sprendimo priede išvardytus
pasiūlymus.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 6 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
R. GALDES
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PRIEDAS

Darbotvarkės klausimo antraštė

Dokumento nuoroda

Taisyklės Nr. 3 (šviesogrąžiai atšvaitai) 02 serijos pakeitimų 17 papildymo pasiūly
mas

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Taisyklės Nr. 4 (galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo įtaisai) 18 papil
dymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Taisyklės Nr. 6 (posūkio rodiklio žibintai) 01 serijos pakeitimų 27 papildymo pa
siūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Taisyklės Nr. 7 (gabaritiniai, stabdymo ir kraštinio kontūro gabaritiniai žibintai)
02 serijos pakeitimų 26 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Taisyklės Nr. 13 (sunkiasvorių transporto priemonių stabdžiai) 8 redakcijos klaidų
ištaisymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Taisyklės Nr. 19 (priekiniai rūko žibintai) 04 serijos pakeitimų 9 papildymo pasiū
lymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Taisyklės Nr. 23 (atbulinės eigos žibintai) 21 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Taisyklės Nr. 27 (avarinio sustojimo ženklai) 04 serijos pakeitimų 1 papildymo pa
siūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Taisyklės Nr. 28 (garsinės signalizacijos įtaisai) 5 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Taisyklės Nr. 38 (galiniai rūko žibintai) 18 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Taisyklės Nr. 39 (spidometrai ir odometrai) 01 serijos pakeitimų 1 papildymo pa
siūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Taisyklės Nr. 43 (nedūžtamos stiklinimo medžiagos) 01 serijos pakeitimų 5 papil
dymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Taisyklės Nr. 45 (priekinių žibintų valytuvai) 01 serijos pakeitimų 11 papildymo
pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Taisyklės Nr. 50 (mopedų ir motociklų gabaritiniai, stabdymo ir posūkio rodiklio
žibintai) 19 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Taisyklės Nr. 69 (lėtaeigių transporto priemonių galiniai numerio ženklai) 01 seri
jos pakeitimų 6 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Taisyklės Nr. 70 (sunkiųjų transporto priemonių ir autotraukinių galiniai numerio
ženklai) 01 serijos pakeitimų 10 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Taisyklės Nr. 73 (šoninės apsaugos įtaisai) 01 serijos pakeitimų 1 papildymo pasiū
lymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Taisyklės Nr. 75 (L kategorijos transporto priemonių padangos) 16 papildymo pa
siūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Taisyklės Nr. 77 (stovėjimo žibintai) 17 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/32
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Darbotvarkės klausimo antraštė

Dokumento nuoroda

Taisyklės Nr. 79 (vairo mechanizmas) 01 serijos pakeitimų 6 papildymo pasiūly
mas

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 ir
GRRF-83-08-Rev.3

Taisyklės Nr. 83 (M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių teršalų išmetimas)
06 serijos pakeitimų 9 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Taisyklės Nr. 83 (M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių teršalų išmetimas)
07 serijos pakeitimų 5 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Taisyklės Nr. 87 (dieniniai žibintai) 19 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Taisyklės Nr. 91 (šoniniai gabaritiniai žibintai) 16 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Taisyklės Nr. 98 (priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais) 01 serijos
pakeitimų 8 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Taisyklės Nr. 99 (dujų išlydžio šviesos šaltiniai) 13 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Taisyklės Nr. 101 (išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos) 01 serijos pakeitimų
7 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Taisyklės Nr. 104 (šviesogrąžiai ženklai) 9 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Taisyklės Nr. 107 (M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės) 06 serijos pakeitimų
2 klaidų ištaisymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Taisyklės Nr. 107 (M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės) 07 serijos pakeitimų
1 klaidų ištaisymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Taisyklės Nr. 109 (restauruotos komercinių transporto priemonių ir jų priekabų
padangos) 8 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Taisyklės Nr. 110 (suslėgtomis GD arba suskystintomis GD varomos transporto
priemonės) 01 serijos pakeitimų 6 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Taisyklės Nr. 112 (priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios šviesos
spindulius) 01 serijos pakeitimų 7 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Taisyklės Nr. 118 (medžiagų degimo pobūdis) 02 serijos pakeitimų 3 papildymo
pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Taisyklės Nr. 118 (medžiagų degimo pobūdis) 03 serijos pakeitimų pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Taisyklės Nr. 119 (posūkio apšvietimo žibintai) 01 serijos pakeitimų 5 papildymo
pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Taisyklės Nr. 123 (adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)) 01 serijos
pakeitimų 8 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Taisyklės Nr. 138 (tyliosios kelių transporto priemonės) 1 papildymo pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/6
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Darbotvarkės klausimo antraštė

Dokumento nuoroda

Taisyklės Nr. 138 (tyliosios kelių transporto priemonės) 01 serijos pakeitimų pa
siūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos gairių projekto pasiūlymas

ECE/TRANS/WP.29/2017/46

2017 3 14
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EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2017/444
2017 m. kovo 9 d.
kuriuo išrenkamas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas
EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnio 5 dalį,
atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,
kadangi:
(1)

2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2014/638/ES (1) Donald TUSK buvo išrinktas
Europos Vadovų Tarybos pirmininku laikotarpiui nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.;

(2)

remiantis Europos Sąjungos sutartimi, Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigas einantis asmuo gali būti
vieną kartą perrinktas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Donald TUSK perrenkamas Europos Vadovų Tarybos pirmininku laikotarpiui nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2019 m.
lapkričio 30 d.
2 straipsnis
Apie šį sprendimą Donald TUSK praneša Tarybos Generalinis sekretorius.
3 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 9 d.
Europos Vadovų Tarybos vardu
Pirmininkas
D. TUSK

(1) 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2014/638/ES dėl Europos Vadovų Tarybos pirmininko išrinkimo
(OL L 262, 2014 9 2, p. 5).
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/445
2017 m. kovo 13 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų
atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

2016 m. rugsėjo 15 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1671 (2), kuriuo priemonės yra atnaujinamos dar
šešių mėnesių laikotarpiui;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad toliau vykdomi veiksmai, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, Sprendimo 2014/145/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas dar šešių
mėnesių laikotarpiui;

(4)

Taryba peržiūrėjo atskirus įrašus, pateiktus Sprendimo 2014/145/BUSP priede. Tas priedas turėtų būti iš dalies
pakeistas ir įrašai apie du asmenis turėtų būti išbraukti;

(5)

todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas 2014/145/BUSP iš dalies keičiamas taip:
1. 6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:
„Šis sprendimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 15 d.“;
2. Priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
L. GRECH

(1) 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).
(2) 2016 m. rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1671, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų
priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei
arba į juos kėsinamasi (OL L 249, 2016 9 16, p. 39).
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PRIEDAS

1. Iš Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateikto sąrašo išbraukiami su šiais asmenimis susiję įrašai:
ASMENYS

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

2. Įrašai apie toliau išvardytus asmenis ir subjektus, pateikti Sprendimo 2014/145/BUSP priede, pakeičiami šiais įrašais:
ASMENYS

Vardas, pavardė

2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr
Andriyovych

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1956 11 19
Gimimo vieta: Vladimirovka
(dar žinoma kaip
Vladimirovca), Slobozijos
regionas, Moldavijos TSR
(dabar Moldovos Respublika)
arba Bogomol, Moldavijos TSR

KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

Motyvai

Eidamas Krymo Autonominės Res
publikos aukščiausiosios tarybos
pirmininko pareigas Konstantinov
atliko svarbų vaidmenį Aukščiausia
jai Tarybai priimant sprendimus dėl
„referendumo“, nukreipto prieš
Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ra
gino balsuotojus balsuoti už Kry
mo nepriklausomybę 2014 m. ko
vo 16 d. „referendume“. Jis buvo
vienas iš asmenų, pasirašiusių
2014 m. kovo 18 d. „sutartį dėl
Krymo prisijungimo prie Rusijos Fe
deracijos“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Nuo 2014 m. kovo 17 d. jis yra va
dinamosios Krymo Respublikos
„valstybės tarybos pirmininkas“.
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)

Gimimo data: 1976 8 15
Gimimo vieta: Ulan-Ude (Ulan
Udė), Buriatijos ATSR (Rusijos
TFSR)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Kaip buvęs Krymo Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas Temirgaliev at
liko svarbų vaidmenį „aukščiausiajai
tarybai“ priimant sprendimus dėl
2014 m. kovo 16 d. „referendumo“,
nukreipto prieš Ukrainos teritorinį
vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobis
tinę veiklą, kad Krymas būtų inte
gruotas į Rusijos Federaciją.

2014 3 17

2014 m. birželio 11 d. jis atsistaty
dino iš vadinamosios Krymo Res
publikos „Ministro Pirmininko pir
mojo pavaduotojo“ pareigų.
Gimimo data: 1974 7 15
Gimimo vieta: Kharkiv
(Charkovas), Ukrainos TSR

2014 m. kovo 1 d. Berezovskiy
buvo paskirtas Ukrainos karinio
jūrų laivyno vadu, tačiau vėliau pri
siekė Krymo ginkluotosioms pajė
goms, taip sulaužydamas savo pries
aiką Ukrainos kariniam laivynui.
Tada jis buvo paskirtas Rusijos Fede
racijos Juodosios jūros laivyno vado
pavaduotoju.

2014 3 17
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Vardas, pavardė

5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1961 6 13
Gimimo vieta: Maskva arba
Sevastopolis

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Gimimo data: 1970 1 18
Gimimo vieta: Artemivskas
(Артемовск) (2016 m.
sugrąžintas Bacmuto/Бахмут
pavadinimas), Donecko sritis,
Ukraina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Gimimo data: 1953 9 28 arba
1953 8 28
Gimimo vieta: Simferopolis

2017 3 14

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 m. vasario 23 d. Chaliy, gavęs
liaudies pritarimą, tapo „Sevastopo
lio liaudies meru“ ir sutiko su „šio
balsavimo rezultatais“. Jis vykdė ak
tyvią kampaniją, kad po 2014 m.
kovo 16 d. referendumo Sevastopo
lis taptų atskiru Rusijos Federacijos
vienetu. Jis buvo vienas iš asmenų,
pasirašiusių 2014 m. kovo 18 d.
„sutartį dėl Krymo prisijungimo prie
Rusijos Federacijos“. 2014 m. balan
džio 1–14 d. jis laikinai ėjo Sevasto
polio „valdytojo“ pareigas; taip pat
buvo „išrinktas“ Sevastopolio miesto
„įstatymų leidžiamosios asamblėjos“
pirmininku. Sevastopolio miesto įs
tatymų leidžiamosios asamblėjos
narys.

2014 3 17

2014 m. kovo 3 d. Zima „Ministro
Pirmininko“ Aksyonov buvo paskir
tas naujuoju Krymo saugumo tarny
bos (SBU) vadovu ir jis sutiko su
šiuo paskyrimu. Rusijos žvalgybos
tarnybai (FSB) jis suteikė svarbios in
formacijos, įskaitant duomenų bazę.
Tai apėmė informaciją apie Euro
maidano aktyvistus ir žmogaus tei
sių gynėjus Kryme. Jis atliko svarbų
vaidmenį užkertant kelią Ukrainos
valdžios institucijoms kontroliuoti
Krymo teritoriją. 2014 m. kovo 11 d.
buvę SBU pareigūnai paskelbė apie
nepriklausomos Krymo saugumo
tarnybos suformavimą.

2014 3 17

Kaip Krymo aukščiausiosios rados
vicepirmininkas Tsekov kartu su
Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą
Krymo Autonominės Respublikos
(KAR) Vyriausybės atstatydinimą. Į
šiuos veiksmus jis įtraukė Vladimir
Konstantinov, grasindamas jį atleisti
iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad
Krymo Parlamento nariai inicijavo
Rusijos karių pakvietimą užimti
Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo
vienas iš pirmųjų Krymo vadovų,
viešai paprašiusių, kad Rusija anek
suotų Krymą.

2014 3 17

Vadinamajai Krymo Respublikai at
stovaujantis Rusijos Federacijos Ta
rybos narys.

2017 3 14
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Vardas, pavardė

17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1970 7 30
Gimimo vieta: Sankt
Peterburgas (buvęs
Leningradas)

L 67/91

Motyvai

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės
Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 17

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų
pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir
Krymo aneksavimą. Asmeniškai va
dovavo demonstracijai, kuria remia
mas Rusijos ginkluotųjų pajėgų pa
naudojimas Ukrainoje.
Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Gimimo data: 1968 1 4
Gimimo vieta: Maskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės
Dūmos Nepriklausomų valstybių
sandraugos (NVS) komiteto pirmi
ninkas (Rusijos liberalų demokratų
partijos narys).

2014 3 17

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų
pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir
Krymo aneksavimą.
Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Gimimo data: 1958 3 22
Gimimo vieta: Ordzhonikidze
(Ordžonikidzė), Šiaurės
Osetijos ATSR

Buvęs Rusijos pietų karinės apygar
dos (PKA), kurios pajėgos yra
Kryme, vadas; Galkin vadovauja Juo
dosios jūros laivynui; didelė pajėgų
dalis į Krymą įvesta per PKA.
PKA pajėgos yra dislokuotos Kryme.
Jis yra atsakingas už tą Rusijos kari
nių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia
Ukrainos suverenitetui ir padėjo
Krymo valdžios institucijoms už
kirsti kelią viešoms demonstraci
joms prieš veiksmus siekiant su
rengti referendumą ir prieš integra
ciją į Rusiją. Be to, ši apygarda kont
roliuoja Juodosios jūros laivyną.
Šiuo metu dirba Rusijos gynybos
ministerijos centriniame aparate.

2014 3 17
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Vardas, pavardė

25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1954 10 27
Gimimo vieta: Sankt
Peterburgas (buvęs
Leningradas)

2017 3 14

Motyvai

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko
pavaduotojas. Viešai pritarė Rusijos
pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Vie
šai pritarė Rusijos ir Krymo susijun
gimo sutarčiai ir susijusiam federali
niam konstituciniam įstatymui.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 3 21

Šiuo metu Rusijos Federacijos Užsie
nio žvalgybos tarnybos direktorius
(2016 m. spalio mėn. duomenimis).
Rusijos Federacijos Saugumo tary
bos nuolatinis narys ir sekretorius.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Gimimo data: 1963 3 27
Gimimo vieta: Sevastopolis,
Ukrainos TSR

Buvęs Juodosios jūros laivyno vado
pavaduotojas, kontradmirolas.

2014 3 21

Atsakingas už vadovavimą Rusijos
pajėgoms, kurios okupavo suverenią
Ukrainos teritoriją.
Šiuo metu viceadmirolas, einantis
Rusijos Baltijos jūros laivyno vado
pareigas.

Gimimo data: 1955 10 10
Gimimo vieta: Simferopolis,
Krymas

Krymo rinkimų komisijos pirminin
kas. Atsakingas už Krymo referen
dumo organizavimą. Atsakingas pa
gal Rusijos sistemą už referendumo
rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

Sevastopolio rinkimų komisijos pir
mininkas. Atsakingas už Krymo re
ferendumo organizavimą. Atsakin
gas pagal Rusijos sistemą už referen
dumo rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė.
Pastarojo meto teisėkūros pasiūlymų
Rusijoje, kuriais kitų šalių regio
nams būtų buvę leista prisijungti
prie Rusijos be jų centrinių valdžios
institucijų išankstinio sutikimo, ini
ciatorė ir viena iš rėmėjų.

2014 3 21

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Gimimo data: 1946 8 21
Gimimo vieta: Shmakovka
(Smakra), Primorsky
(Primorsko) regionas

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (gimusi
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (gimusi
ДМИТРИЕВА)

Gimimo data: 1954 12 9
Gimimo vieta: Bui (Bujus),
Kostroma (Kostromos)
regionas

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko
regionui atstovaujanti Federacijos
Tarybos narė.
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Vardas, pavardė

35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1949 9 15
Gimimo vieta: Maskva

L 67/93

Motyvai

Buvęs Rusijos Federacijos Prezidento
įgaliotasis atstovas vadinamojoje
Krymo federalinėje apygardoje, Ru
sijos Saugumo Tarybos nenuolatinis
narys. Atsakingas už Rusijos valsty
bės vadovo konstitucinių preroga
tyvų
įgyvendinimą
aneksuotos
Krymo Autonominės Respublikos
teritorijoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 4 29

Šiuo metu Rusijos Federacijos Prezi
dento įgaliotasis atstovas Šiaurės
Kaukazo federalinėje apygardoje.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

43.

Gimimo data: 1960 8 22

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

Gimimo vieta: Alagir
(Alagiras), Šiaurės Osetijos
Autonominė TSR, RTFSR

German PROKOPIV

Gimimo data: 1993 7 6

(Герман ПРОКОПИВ)

Gimimo vieta: Praha, Čekija

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

Gimimo data: 1970 2 13
Gimimo vieta: Stakhanov
(Stachanovas), Luhanskas

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

2014 4 29

Šiuo metu Rusijos Federacijos Prezi
dento įgaliotasis atstovas Sibiro fe
deralinėje apygardoje. Rusijos Fede
racijos Saugumo tarybos narys.

Aktyvus „Luhansko sargybinių“ na
rys. Dalyvavo užimant Saugumo
tarnybos Luhansko regioninio sky
riaus pastatą.

2014 4 29

Tebėra aktyvus Luhansko Liaudies
Respublikos karinių pajėgų kovoto
jas.

(dar žinomas kaip
Li Van Chol, Ли
Ван Чоль)

44.

Buvęs aneksuoto Ukrainos miesto
Sevastopolio gubernatorius.

Gimimo data: 1972 1 26
Gimimo vieta: Doneckas

Vienas iš separatistinės grupuotės
„Pietryčių armija“, kuri okupavo Lu
hansko regiono Saugumo tarnybos
pastatą, vadovų. Buvęs karininkas.
Prieš pastato užėmimą jis ir kiti
bendrininkai turėjo ginklų, kurie,
matyt, jiems buvo nelegaliai tiekiami
iš Rusijos ir vietinių nusikalstamų
grupuočių.

2014 4 29

Aktyvus separatistų veiksmų dalyvis
ir organizatorius, „Rusijos turistų“
veiksmų Donecke koordinatorius.
„Pilietinės Donbaso iniciatyvos už
Eurazijos Sąjungą“ vienas iš įkūrėjų.
Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. „Donecko
Liaudies Respublikos liaudies tary
bos pirmininkas“, dabar „Ministrų
tarybos pirmininko pirmasis pava
duotojas“.

2014 4 29

L 67/94

LT

Vardas, pavardė

47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1983 5 1
Gimimo vieta: Khartsyzsk
(Charcyzkas), Donecko sritis

2017 3 14

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Vienas iš ideologiniu požiūriu radi
kalios organizacijos „Donbaso liau
dies kariuomenė“ vadovų. Jis akty
viai dalyvavo užimant kelis valstybi
nius pastatus Donecko regione.

2014 4 29

Identifikuojamas kaip Rusijos Fede
racijos ginkluotųjų pajėgų generali
nio štabo Vyriausiosios žvalgybos
valdybos (GRU) darbuotojas. Jis da
lyvavo incidentuose Slovianske. Vi
suomeninio judėjimo „Novorossia“
vadovas. Vadinamosios Donecko
Liaudies Respublikos buvęs „gyny
bos ministras“.

2014 4 29

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Gimimo data: 1970 12 17
Gimimo vieta: Maskva

(dar žinomas kaip
Igor STRELKOV,
Ihor STRIELKOV)

2016 m. lapkričio 4 d. Maskvoje or
ganizavo rusų maršą, skirtą rusų na
cionalistams, remiantiems Rytų
Ukrainos separatistus.
Toliau aktyviai remia separatistinę
veiklą Rytų Ukrainoje. Vienas iš
2016 m. lapkričio mėn. „rusų
maršo“ organizatorių.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

Gimimo data: 1964 2 4
Gimimo vieta: Alekseevka
(Aleksejevka), Saratov region
(Saratovo regionas)

Buvęs Rusijos Prezidento adminis
tracijos personalo vadovo pirmasis
pavaduotojas. Atsakingas už anek
suoto Ukrainos Krymo regiono poli
tinės integracijos į Rusijos Federaciją
priežiūrą.

2014 5 12

Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos pirmininko pavaduo
tojas (nuo 2016 m. spalio 5 d.).

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Gimimo data: 1957 2 15
Gimimo vieta: Barnaulas

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

Buvęs Rusijos oro desanto pajėgų
vadas, generolas pulkininkas. Eida
mas vadovaujamąsias pareigas yra
atsakingas už Rusijos oro pajėgų
dislokavimą Kryme.

2014 5 12

Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Gynybos komiteto pir
mininkas.

Gimimo data: 1960 5 19
Gimimo vieta: Ignatovo
(Ignatovas), Vologodsk Oblast
(Vologodsko sritis), TSRS

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir bu
vęs Dūmos Konstitucinės teisės ko
miteto pirmininkas. Atsakingas už
palankesnių sąlygų priimti teisės ak
tus dėl Krymo ir Sevastopolio anek
sijos į Rusijos Federaciją sudarymą.

2014 5 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1971 1 30
Gimimo vieta: Skvortsovo
(Skvorcovo) kaimas,
Simferopolio regionas, Krymas

Petro Hryhorovych

L 67/95

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Federalinės migracijos tarny
bos Krymo padalinio vadovas. Atsa
kingas už sistemingą ir pagreitintą
Rusijos pasų išdavimą Krymo gy
ventojams.

2014 5 12

Buvęs Federalinės migracijos tarny
bos Sevastopolio padalinio vadovas.
Atsakingas už sistemingą ir pagrei
tintą Rusijos pasų išdavimą Sevasto
polio gyventojams.

2014 5 12

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Gimimo data: 1962 12 19
Gimimo vieta: Zaporozhye
(Zaporožė)

Oleh Hryhorovych

Šiuo metu Sevastopolio savivaldybės
tarybos nario Mikhail Chaly padėjė
jas.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (dar

žinomas kaip Bes
(„Velnias“))

Gimimo data: 1965 12 30
Gimimo vieta: Simferopolis,
Krymas

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Gimimo data: 1980 7 25
Gimimo vieta: Makiivka
(Donecko sritis)

Vienas iš pasiskelbusios Horlivkos
liaudies kariuomenės vadovų. Jis
perėmė Ukrainos Saugumo tarnybos
biuro Donecko regione pastato
kontrolę, o vėliau užėmė Vidaus rei
kalų ministerijos regioninį skyrių
Horlivkos mieste. Jis turi ryšių su
Igor Strelkov/Girkin; pastarajam va
dovaujant jis dalyvavo Horlivkos sa
vivaldybės tarybos liaudies deputato
Volodymyr Rybak nužudyme.

2014 5 12

Vienas iš pasiskelbusios „Donecko
Liaudies Respublikos“ ginkluotųjų
pajėgų vadovų. Pasak vieno iš „Do
necko Liaudies Respublikos“ vadovų
Pushylin, pajėgų tikslas – „apsaugoti
Donecko Liaudies Respublikos žmo
nes ir Respublikos teritorinį vienti
sumą“.

2014 5 12

L 67/96

LT

Vardas, pavardė

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych
TSAROV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1970 6 2
Gimimo vieta:
Dnepropetrovskas

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Motyvai

Buvęs Rados narys, viešai raginęs
sukurti vadinamąją Federalinę Nau
josios Rusijos Respubliką, kurią su
darytų pietrytiniai Ukrainos regio
nai. Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką. Buvęs vadina
mojo Liaudies Respublikų sąjungos
parlamento (Naujosios Rusijos par
lamento) „pirmininkas“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 5 12

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

Roman Viktorovich Gimimo data: 1980 5 30
LYAGIN

2017 3 14

Buvęs „Donecko Liaudies Respubli
kos“ Centrinės rinkimų komisijos
vadovas.
Aktyviai
organizavo
2014 m. gegužės 11 d. referendumą
dėl „Donecko Liaudies Respublikos“
apsisprendimo. Buvęs „Darbo ir so
cialinės politikos ministras“.

2014 5 12

Gimimo data: 1981 1 12

Buvęs „Luhansko Liaudies Respubli
kos“ Centrinės rinkimų komisijos
vadovas.
Aktyviai
organizavo
2014 m. gegužės 11 d. referendumą
dėl „Luhansko Liaudies Respublikos“
apsisprendimo.

2014 5 12

Gimimo data: 1980 3 18

Valstybės Dūmos narė, išrinkta iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

2014 5 12

Gimimo vieta: Doneckas,
Ukraina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Gimimo vieta: Mikhailovka
(Michailovka), Voroshilovgrad
region (Vorošylovhrado
regionas), Ukrainos TSR arba
Yevpatoria (Eupatorija),
Ukrainos TSR

Buvusi vadinamosios Krymo Res
publikos prokurorė. Aktyviai įgy
vendino Rusijos vykdytą Krymo
aneksiją.
Šiuo metu Rusijos Federacijos Vals
tybės Dūmos Saugumo ir kovos su
korupcija komiteto pirmininko pir
moji pavaduotoja.

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1972 7 25
Gimimo vieta: Maskva

L 67/97

Motyvai

Buvęs vadinamasis Donecko Liau
dies Respublikos Ministras Pirminin
kas, pagal šias pareigas atsakingas
už vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatis
tinę „Vyriausybinę“ veiklą (pvz.,
2014 m. liepos 8 d. jis pareiškė:
„Mūsų karinės pajėgos vykdo specia
liąją operaciją prieš Ukrainos“ fašis
tus„)“, pasirašė susitarimo memoran
dumą dėl „Naujosios Rusijos (Novo
rossiya) sąjungos“. Toliau aktyviai
remia separatistų veiksmus ar poli
tiką; vadovauja „Donbaso savanorių
sąjungai“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 12

Aktyviai dalyvauja verbuojant ir ap
mokant „savanorius“, siunčiamus
kovoti į Donbasą.

63.

Alexander

Buvęs vadinamasis Donecko Liau
dies Respublikos saugumo minis
tras, pagal šias pareigas atsakingas
už vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatistų
saugumo veiksmus. Toliau aktyviai
remia separatistų veiksmus ar poli
tiką.

2014 7 12

2014 7 12

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),

Buvęs vadinamasis Donecko Liau
dies Respublikos informacijos ir ma
sinės komunikacijos priemonių mi
nistras. Šiuo metu – vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos liau
dies tarybos narys. Atsakingas už
vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatis
tus remiančią propagandinę veiklą.

Oleksandr
Vitaliyovych

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus Rytų Ukrainoje.

KHODAKOVSKY,

Gimimo data: 1972 12 18
Gimimo vieta: Doneckas

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович
ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Gimimo data: 1958 11 6
Gimimo vieta: Doneckas

L 67/98

LT

Vardas, pavardė

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1964 1 20
Gimimo vieta: Iževskas,
Rusijos Federacija

2017 3 14

Motyvai

Buvęs vadinamasis Luhansko Liau
dies Respublikos ministrų tarybos
Ministras Pirmininkas, patvirtintas
2014 m. liepos 8 d.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 12

Atsakingas už vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos Vyriau
sybės separatistinę „Vyriausybinę“
veiklą.
Toliau vykdo Luhansko Liaudies
Respublikos (LLR) separatistų struk
tūrų finansavimo veiklą.
67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
НIКIТIН),

Gimimo data: 1971 11 25
Gimimo vieta: Šargunas,
Uzbekistanas

Vasilii
Aleksandrovich

Buvęs vadinamasis Luhansko Liau
dies Respublikos ministrų tarybos
Ministro Pirmininko pavaduotojas
(anksčiau – vadinamasis Luhansko
Liaudies Respublikos Ministras Pir
mininkas ir buvęs „Pietryčių armi
jos“ atstovas spaudai).

2014 7 12

Atsakingas už vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos Vyriau
sybės separatistinę „Vyriausybinę“
veiklą.

NIKITIN

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Atsakingas už „Pietryčių armijos“
pareiškimą, kuriame teigiama, kad
Ukrainos prezidento rinkimai „Lu
hansko Liaudies Respublikoje“ ne
gali vykti dėl regiono „naujo“ sta
tuso.
Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ar politiką.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Gimimo data: 1980 4 7 arba
1979 4 7
Gimimo vieta: Stakhanov
(Luhansk oblast) (Stachanovas,
Luhansko sritis)

Iki 2016 m. kovo 25 d. – vadinama
sis Luhansko Liaudies Respublikos
aukščiausiosios tarybos pirmininkas.
Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos liaudies tarybos
narys.

2014 7 12

Atsakingas už „aukščiausiosios tary
bos“, atsakingos už Rusijos Federaci
jai pateiktą prašymą pripažinti „Lu
hansko Liaudies Respublikos“ ne
priklausomybę, separatistinę „Vy
riausybinę“ veiklą.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

Pasirašė susitarimo memorandumą
dėl „Naujosios Rusijos (Novorossiya)
sąjungos“.
70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Gimimo data: 1964 6 24,
1964 6 25 arba 1964 6 26
Gimimo vieta: Luhanskas (gali
būti Kelmentsi, Chernivtsi
oblast (Černivcių sritis))

Buvęs vadinamasis Luhansko Liau
dies Respublikos gynybos ministras,
o šiuo metu yra vadinamasis Lu
hansko Liaudies Respublikos „vado
vas“.
Atsakingas už vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos Vyriau
sybės separatistinę „Vyriausybinę“
veiklą.

2014 7 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo
tarybos nuolatinis narys. Buvęs Ru
sijos Federacijos Užsienio žvalgybos
tarnybos direktorius. Būdamas Sau
gumo tarybos, kuri konsultuoja na
cionalinio saugumo klausimais ir
juos koordinuoja, nariu, dalyvavo
formuojant Rusijos Vyriausybės po
litiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos
teritorinį vientisumą, suverenitetą ir
nepriklausomybę.

2014 7 25

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo
tarybos nuolatinis narys. Būdamas
Saugumo tarybos, kuri konsultuoja
nacionalinio saugumo klausimais ir
juos koordinuoja, nariu, dalyvavo
formuojant Rusijos Vyriausybės po
litiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos
teritorinį vientisumą, suverenitetą ir
nepriklausomybę.

2014 7 25

Gimimo data: 1981 7 10

Valstybės Dūmos narys.

2014 7 25

Gimimo vieta: Kuibyševas
(Samara)

Būdamas Dūmos nariu jis paskelbė
apie nepripažintos vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos „de
facto ambasados“ Maskvoje inaugu
raciją; jis prisideda kenkiant Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei arba į
juos kėsinantis.

Gimimo data: 1950 9 1
Gimimo vieta: Kurumoch,
Kuibyshev region (Kuibyševo
regionas)

Gimimo data: 1950 12 15
Gimimo vieta: Vladivostokas

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/99

Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dū
mos Fizinio lavinimo, sporto ir jau
nimo reikalų komiteto pirmininkas.

L 67/100

LT

Vardas, pavardė

82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 3 14

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Gimimo data: 1983 2 10 (arba
1983 3 10)

Vienas iš Donecko Liaudies Respub
likos pasiskelbusių vadovų. Jis prašė
Rusijos intervencijos į Rytų Ukrainą,
be kita ko, dislokuojant Rusijos tai
kos palaikymo pajėgas. Jis buvo su
sijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris
yra atsakingas už veiksmus, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei arba į juos kėsinamasi.
Gubarev buvo atsakingas už asmenų
verbavimą į ginkluotas separatistų
pajėgas.

Gimimo vieta: Sievierodonetsk

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

Atsakingas už regioninės valdžios
pastato Donecke perėmimą kartu su
prorusiškomis pajėgomis, pasiskel
bęs „liaudies gubernatoriumi“.
Nepaisant to, kad buvo areštuotas
už kėsinimąsi į Ukrainos teritorinį
vientisumą, o vėliau paleistas, jis to
liau atlieka svarbų vaidmenį separa
tistų veikloje, taip kenkdamas Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

Gimimo data: 1983 7 5 arba
1983 3 10

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),

Gimimo vieta: Kakhovka
(Kherson oblast (Chersono
sritis))

Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Kaip buvusi vadinamoji užsienio rei
kalų ministrė buvo atsakinga už va
dinamosios Donecko Liaudies Res
publikos gynybą ir taip kenkė
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei.
Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji rėmė veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei. Toliau aktyviai
remia separatistų veiksmus ir poli
tiką.
Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos liaudies tarybos narė.

2014 7 25

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

84.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Fyodor Dmitrievich Gimimo data: 1960 2 7
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Gimimo vieta: Doneckas

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Gimimo data: 1956 4 2
Gimimo vieta: Odesa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
KAUROV

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos vadinamasis gyny
bos ministro pavaduotojas. Jis yra
susijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris
yra atsakingas už veiksmus, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei arba į juos kėsinamasi.
Taigi, priimdamas šias pareigas ir jas
eidamas, Berezin rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei. Toliau akty
viai remia separatistų veiksmus ir
politiką.

2014 7 25

Pasiskelbęs vadinamosios Naujosios
Rusijos (Novorossiya) Respublikos
„prezidentu“, ragino Rusiją dislo
kuoti pajėgas Ukrainoje. Taigi, pri
imdamas šias pareigas ir jas eida
mas, jis rėmė veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei.

2014 7 25

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

86.

L 67/101

Igor Strelkov/Girkin vyresnysis pa
dėjėjas, atsakingas už veiksmus, ku
Gimimo vieta: Vinnytsia region riais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
(Vinycios regionas)
nepriklausomybei arba į juos kėsina
masi. Taigi, priimdamas šias parei
gas ir jas eidamas, Zdriliuk rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei.

Gimimo data: 1972 6 23 (arba
1972 7 23)

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

2014 7 25

L 67/102

LT

Vardas, pavardė

89.

Oksana
TCHIGRINA,

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Galima gimimo data:
1981 7 23

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

2017 3 14

Motyvai

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamosios Vyriausy
bės atstovė spaudai, paskelbusi pa
reiškimus, kuriuose, pateisinama, in
ter alia, Ukrainos karinio lėktuvo nu
mušimas, žmonių pagrobimas įkai
tais, neteisėtų karinių grupuočių ko
viniai veiksmai – taip kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir vieningumui.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 30

Toliau aktyviai dirba LLR spaudos
tarnyboje.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Gimimo data: 1954 1 13
Gimimo vieta: Dzerzhynsk
(Donetsk oblast) (Dzeržinskas,
Donecko sritis)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Buvęs vadinamosios Liaudies tary
bos narys ir buvęs vadinamosios
Donecko Liaudies Respublikos vadi
namosios aukščiausios tarybos pir
mininkas, kuris buvo vienas iš poli
tikos ir neteisėto referendumo, suda
riusio sąlygas paskelbti vadinamąją
Donecko Liaudies Respubliką, orga
nizavimo iniciatorių; šiais veiksmais
pažeistas Ukrainos teritorinis vienti
sumas, suverenitetas ir vieningumas.

2014 7 30

Toliau aktyviai remia separatistų
veiksmus ir politiką.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Gimimo data: 1967 11 27
Gimimo vieta: Simferopolis,
Krymas

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Gimimo data: 1976 6 26
Gimimo vieta: Doneckas

Sutikdamas pagal 2014 m. gegu
žės 5 d. Rusijos Prezidento dekretą
Nr. 301 būti paskirtas vadinamuoju
Krymo Respublikos vidaus reikalų
ministru savo, kaip „vidaus reikalų
ministro“, veiksmais kenkė Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir vieningumui.

2014 7 30

2014 m. rugpjūčio 7 d. duomeni
mis, jis kaip „Donecko Liaudies Res
publikos“ vadinamasis Ministras Pir
mininkas pakeitė Alexander Boro
dai. Šiuo metu – „Donecko Liaudies
Respublikos“ vadinamasis vadovas.
Priimdamas šias pareigas ir jas eida
mas Zakharchenko rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

97.

Vladimir
KONONOV (dar

žinomas kaip
„Tsar“ („Caras“)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1974 10 14
Gimimo vieta: Gorsky
(Gorskis)

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Gimimo data: 1983 1 21
Gimimo vieta: Debaltsevo

(Мирослав
Владимирович
Руденко)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

L 67/103

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 m. rugpjūčio 14 d. duomeni
mis, jis pakeitė Igor Strelkov/Girkin,
kaip „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamasis gynybos ministras.
Kaip pranešama, nuo 2014 m. ba
landžio mėn. jis vadovavo separa
tistų kovotojų padaliniui Donecke ir
pažadėjo „išspręsti strateginį užda
vinį atremti Ukrainos karinę agre
siją“. Taigi, Kononov rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

Susijęs su „Donbaso liaudies kariuo
mene“. Jis yra, inter alia, pareiškęs,
kad jie toliau kovos likusioje šalies
teritorijoje. Taigi, Rudenko rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei. Vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos liaudies tarybos
narys.

2014 9 12

Buvęs vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos „valstybės sau
gumo ministras“. Susijęs su Vladimir
Antyufeyev, kuris yra atsakingas už
vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos Vyriausybės separatis
tinę „Vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei. Toliau aktyviai remia
separatistų veiksmus ar politiką. Va
dovauja „Donbaso savanorių sąjun
gai“.

2014 9 12

(Мирослав
Владимирович
Руденко)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Galima gimimo data:
1977 12 27

L 67/104

LT

Vardas, pavardė

103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1956 7 26
Gimimo vieta: Cioburciu,
Slobozia district (Slobozijos
rajonas), dabar Moldovos
Respublika

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

Gimimo data: 1971 5 23
Gimimo vieta: Dzhankoy
(Džankojus)

2017 3 14

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamasis Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas socialiniams rei
kalams. Susijęs su Vladimir Antyu
feyev, kuris yra atsakingas už vadi
namosios Donecko Liaudies Res
publikos Vyriausybės separatistinę
„Vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei. Rusijos Ministro Pirmininko
pavaduotojo Dmitry Rogozin prote
guojamas asmuo. „Donecko Liaudies
Respublikos“ ministrų tarybos admi
nistracijos vadovas.

2014 9 12

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

2014 9 12

Buvęs vadinamasis Krymo Ministro
Pirmininko pirmasis pavaduotojas.
Sheremet atliko svarbų vaidmenį or
ganizuojant ir įgyvendinant Kryme
kovo 16 d. referendumą dėl susijun
gimo su Rusija. Kaip pranešama, re
ferendumo metu Sheremet vado
vavo Maskvai palankioms „savigy
nos pajėgoms“ Kryme. Taigi, jis
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

2016 m. rugsėjo 18 d. išrinktas Dū
mos deputatu iš neteisėtai anek
suoto Krymo pusiasalio.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Gimimo data: 1960 8 6
Gimimo vieta: Stepnoy
Dvorets

Buvęs Valstybės Dūmos Užsienio
reikalų komiteto pirmininko pirma
sis pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d.
jis balsavo už federalinio konstituci
nio įstatymo „Dėl Krymo Respubli
kos priėmimo į Rusijos Federaciją ir
naujų federalinių subjektų – Krymo
Respublikos ir federalinės reikšmės
miesto Sevastopolio – sudarymo
Rusijos Federacijoje“ projektą.
Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dū
mos Nepriklausomų Valstybių Sand
raugos (NVS) reikalų, Eurazijos inte
gracijos ir ryšių su tėvynainiais ko
miteto pirmininkas.

2014 9 12

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1948 4 5
Gimimo vieta: Opochka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Gimimo data: 1964 3 21
Gimimo vieta: Rudny, Kostanai
region (Kostanajaus regionas),
Kazachijos TSR

Gimimo data: 1953 5 28
Gimimo vieta: Puškinas

L 67/105

Motyvai

Įtraukimo į
sąrašą data

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir bu
vęs Valstybės Dūmos Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos (NVS)
reikalų, Eurazijos integracijos ir ry
šių su tėvynainiais komiteto pirmi
ninko
pirmasis
pavaduotojas.
2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.

2014 9 12

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir bu
vęs Valstybės Dūmos Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos (NVS)
reikalų, Eurazijos integracijos ir ry
šių su tėvynainiais komiteto pirmi
ninko
pirmasis
pavaduotojas.
2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.

2014 9 12

Buvęs Valstybės Dūmos narys. Bu
vęs Valstybės Dūmos pirmininko
pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d.
jis balsavo už federalinio konstituci
nio įstatymo „Dėl Krymo Respubli
kos priėmimo į Rusijos Federaciją ir
naujų federalinių subjektų – Krymo
Respublikos ir federalinės reikšmės
miesto Sevastopolio – sudarymo
Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

Šiuo metu – Centrinės rinkimų ko
misijos narys.

L 67/106

LT

Vardas, pavardė

119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1963 2 8
Gimimo vieta: Kišiniovas

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

2017 3 14

Motyvai

Buvęs Valstybės Dūmos narys. Bu
vęs Valstybės Dūmos deputatas,
Valstybės Dūmos komisijos dėl teisi
nių nuostatų, skirtų Rusijos Federa
cijos karinio-pramoninio komplekso
kūrimui, pirmininkas. Jis yra svar
bus „Vieningosios Rusijos“ narys ir
verslininkas, daug investavęs Ukrai
noje ir Kryme.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 9 12

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.
Šiuo metu – Rusijos Federacijos Ta
rybos narys.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Gimimo data: 1982 9 29 arba
1982 9 23

Kaip buvęs vadinamasis Luhansko
Centrinės rinkimų komisijos vado
vas, jis buvo atsakingas už 2014 m.
lapkričio 2 d. vadinamųjų rinkimų
organizavimą „Luhansko Liaudies
Respublikoje“. Šiais „rinkimais“ pa
žeista Ukrainos teisė ir todėl jie
buvo neteisėti. 2015 m. spalio mėn.
jis buvo paskirtas vadinamuoju „Lu
hansko Liaudies Respublikos“ teisin
gumo ministru.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat organizuodamas
neteisėtus „rinkimus“, jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei, ir toliau destabilizavo
padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (dar
žinomas kaip Oleh
AKIMOV)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1981 9 15
Gimimo vieta: Luhanskas

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/107

Motyvai

„Luhansko Liaudies Respublikos
liaudies tarybos“ deputatas, atsto
vaujantis „Luhansko ekonominei są
jungai“. Buvo kandidatas 2014 m.
lapkričio 2 d. vadinamuosiuose rin
kimuose į vadinamojo „Luhansko
Liaudies Respublikos“ vadovo parei
gas. Šiais „rinkimais“ pažeista Ukrai
nos teisė ir todėl jie buvo neteisėti.
Nuo 2014 m. yra vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos profe
sinių sąjungų federacijos „vadovas“
ir vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos liaudies tarybos narys.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvau
damas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.
Aktyviai remia veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritori
niam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, dar

žinoma kaip
Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

arba Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Gimimo data: 1970 2 21

Buvusi vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos vadinamoji
sveikatos apsaugos ministrė. Buvo
kandidatė 2014 m. lapkričio 2 d.
vadinamuosiuose „rinkimuose“ į va
dinamosios Luhansko Liaudies Res
publikos „vadovo“ pareigas.
Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrai
nos teisė ir todėl jie yra neteisėti.
Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, taip pat oficialiai dalyvau
dama kaip kandidatė neteisėtuose
„rinkimuose“, ji aktyviai rėmė veiks
mus ir politiką, kuriais kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei, ir
toliau destabilizavo padėtį Ukrai
noje.

2014 11 29

L 67/108

LT

Vardas, pavardė

123.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Yuriy Viktorovich
Gimimo data: 1957 8 7
SIVOKONENKO, dar
Gimimo vieta: Stalinas (dabar
žinomas kaip Yuriy Doneckas)
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury
SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

2017 3 14

Motyvai

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos „parlamento“ narys, vi
suomeninės asociacijos Donbaso ve
teranų sąjungos „Berkut“ pirminin
kas ir visuomeninio judėjimo „Free
Donbass“ („Laisvas Donbasas“) na
rys. Buvo kandidatas 2014 m. lap
kričio 2 d. vadinamuosiuose rinki
muose į vadinamosios Donecko
Liaudies Respublikos vadovo parei
gas. Šiais rinkimais pažeista Ukrai
nos teisė ir todėl jie buvo neteisėti.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvau
damas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje.

124.

Aleksandr
Gimimo data: 1977 8 30
Igorevich KOFMAN, Gimimo vieta: Makiivka
dar žinomas kaip
(Donecko sritis)
Oleksandr KOFMAN
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ užsienio reikalų
ministras ir vadinamasis „Donecko
Liaudies Respublikos“ „parlamento“
pirmasis pirmininko pavaduotojas.
Buvo kandidatas 2014 m. lapkri
čio 2 d. neteisėtuose vadinamuo
siuose rinkimuose į vadinamojo Do
necko Liaudies Respublikos vadovo
pareigas. Šiais rinkimais pažeista
Ukrainos teisė ir todėl jie buvo ne
teisėti.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, taip pat oficialiai dalyvau
damas kaip kandidatas neteisėtuose
„rinkimuose“, jis aktyviai rėmė
veiksmus ir politiką, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei, ir toliau destabilizavo padėtį
Ukrainoje. Toliau aktyviai remia se
paratistų veiksmus ar politiką.

2014 11 29

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1969 2 23
Gimimo vieta: Belozernoe
kaimas, Romodanovskiy
(Romodanovo) rajonas, TSRS

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Motyvai

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ Ministro Pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas ir ge
neralinis prokuroras.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

126.

L 67/109

Gimimo data: 1963 2 3
Gimimo vieta: Maskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „Ministro Pirmi
ninko pavaduotojas finansų klausi
mais“.

2014 11 29

Priimdamas ir eidamas šias pareigas
jis aktyviai rėmė veiksmus ir poli
tiką, kuriais kenkiama Ukrainos teri
toriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei, ir toliau desta
bilizavo padėtį Ukrainoje.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Toliau aktyviai finansuoja LLR sepa
ratistines struktūras.

127.

Oleg Evgenevich

Gimimo data: 1969 8 29

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
BUHROV

(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Oleh Yevhenovych

128.

Buvęs vadinamosios Luhansko Liau
dies Respublikos „gynybos minis
tras“.

Gimimo data: 1976 3 11
Gimimo vieta: Dzhambul/
Jambul (Džambulas) (šiuo
metu žinomas kaip Tarazas),
Kazachstanas

Buvusi vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos „švietimo,
mokslo, kultūros ir religijos minis
trė“.
Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

L 67/110

LT

Vardas, pavardė

129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV, dar
žinomas kaip
Yevhen
Eduardovych

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1963 3 17
Gimimo vieta: Archangelskas

2017 3 14

Motyvai

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ ministrų tarybos
ministras (Vyriausybinių reikalų ad
ministracijos vadovas).

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

MYCHAYLOV

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK, dar
žinomas kaip Igor
Vladimirovich
KOSTENOK

(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Gimimo data: 1961 3 15

Buvęs vadinamasis „Donecko Liau
dies Respublikos“ švietimo minis
tras.

2014 11 29

Gimimo vieta: Vodyanske,
Dobropillia Rayon
(Dobropilios rajonas), Donecko Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
sritis
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
Водянское, Добропольский
nos teritoriniam vientisumui, suve
район Донецкой области
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.
Šiuo metu asmeninis DLR Ministro
Pirmininko patarėjas.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV, dar
žinomas kaip
Yevhen
Vyacheslavovych

Gimimo data: 1980 5 10 arba
1983 10 21
Gimimo vieta: Snezhnoye,
Donecko sritis
г. Снежное, Донецкой области

ORLOV

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO, dar
žinomas kaip
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Gimimo data: 1964 3 12
Gimimo vieta: Romny
(Romnai), Sumy (Sumų) sritis
Ромны, Сумская область

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos „nacionalinės tarybos“
narys.

2014 11 29

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos „liaudies tarybos“ „pir
mininko pavaduotojas“.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, dar
žinomas kaip Givi

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1980 7 19
Gimimo vieta: Ilovaisk
(Ilovaiskas)

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich
BASURIN

„Somali“ bataliono – ginkluotos se
paratistų grupuotės, dalyvaujančios
kovose Rytų Ukrainoje – vadas.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Toliau aktyviai vadovauja karo
veiksmams vadinamojoje DLR.

Gimimo data: 1966 6 27
Gimimo vieta: Doneckas

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos gynybos ministro atsto
vas spaudai.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Toliau aktyviai remia separatistinę
veiklą Rytų Ukrainoje.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Motyvai

Eidamas šias pareigas jis aktyviai
rėmė veiksmus ir politiką, kuriais
kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir neprik
lausomybei, ir toliau destabilizavo
padėtį Ukrainoje.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/111

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Gimimo data: 1972 5 20 arba
1972 5 30

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Gimimo vieta: Luhanskas

Buvęs neteisėtos vadinamosios Lu
hansko Liaudies Respublikos vadina
masis teisingumo ministras. Nuo
2015 m. spalio mėn. vadinamosios
Luhansko Liaudies Respublikos
„Centrinės rinkimų komisijos“ pir
mininkas.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.
Šiuo metu vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos vadinamosios
Centrinės rinkimų komisijos pirmi
ninkas.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Gimimo data: 1973 7 2
Gimimo vieta: Lysychansk,
Luhansko sritis, TSRS
Лисичанск Луганской области
УССР

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos ministrų tarybos vadi
namasis pirmininko pavaduotojas.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

L 67/112

LT

Vardas, pavardė

140.

Sergey Yurevich
IGNATOV, dar
žinomas kaip
KUZOVLEV

(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1967 1 7
Gimimo vieta: Michurinsk
(Mičiurinskas), Tambovo sritis

Gimimo data: 1988 1 20

Buvusi vadinamosios Donecko Liau
dies Respublikos vadinamoji teisin
gumo ministrė.

Gimimo vieta: Krasnoarmëisk
(Krasnoarmeiskas)

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr
Yuriyovych

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

2015 2 16

Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

(Катерина
Володимирівна
ФIЛIППОВА)

TIMOFEEV

Vadinamasis „Luhansko Liaudies
Respublikos“ liaudies kariuomenės
vyriausiasis vadas.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

FILIPPOVA

Aleksandr
Yurievich

Motyvai

Мичуринск, Тамбовская
область

Kateryna
Volodymyrivna

142.

2017 3 14

Šiuo metu asmeninė Alexander Vla
dimirovich Zakharchenko asistentė.

Gimimo data: 1971 5 15
Gimimo vieta: Nevinnomyssk
(Nevinomyskas), Stavropolio
kraštas
Невинномысск,
Ставропольский край

TYMOFEYEV

Vadinamasis „Donecko Liaudies Res
publikos“ finansų ir mokesčių mi
nistras.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Gimimo data: 1967 1 5
Gimimo vieta: Baranykivka,
Bilovodsk Raion (Belovodsko
rajonas), Luhansko sritis
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamasis pajamų ir
mokesčių ministras.
Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1985 4 22
Gimimo vieta: Kherson
(Chersonas)

L 67/113

Motyvai

Vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos vadinamasis ryšių mi
nistras.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Gimimo data: 1976 12 10
Gimimo vieta: Luhanskas

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Gimimo data: 1978 7 25 (arba
1975 3 23)
Gimimo vieta: Krasny Luch,
Voroshilovgrad (Krasnyj Lučas,
Vorošylovhradas), Luhansko
regionas

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

2015 2 16

Taigi, priimdama ir eidama šias pa
reigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir
politiką, kuriais kenkiama Ukrainos
teritoriniam vientisumui, suverenite
tui ir nepriklausomybei, ir toliau
destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Olha Ihorivna
BESEDINA

146.

Buvusi vadinamosios Luhansko
Liaudies Respublikos vadinamoji
ekonominio vystymosi ir prekybos
ministrė.

Gimimo data: 1956 5 8
Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Vadinamosios Luhansko Liaudies
Respublikos vadinamasis generalinis
prokuroras.

2015 2 16

Taigi, priimdamas ir eidamas šias
pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus
ir politiką, kuriais kenkiama Ukrai
nos teritoriniam vientisumui, suve
renitetui ir nepriklausomybei, ir to
liau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs gynybos ministro pirmasis
pavaduotojas (iki 2015 m. lapkri
čio 17 d.); eidamas šias pareigas da
lyvavo remiant Rusijos pajėgų dislo
kavimą Ukrainoje.
Pagal esamą Rusijos gynybos minis
terijos struktūrą, eidamas šias parei
gas jis dalyvauja formuojant ir įgy
vendinant Rusijos Vyriausybės poli
tiką. Šia politika keliama grėsmė
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei.
Šiuo metu dirba „Rosatom“.

2015 2 16

L 67/114

LT

Vardas, pavardė

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

2017 3 14

Motyvai

Gimimo data: 1937 9 11

Valstybės Dūmos narys.

Gimimo vieta: Tchassov Yar,
Ukraina

Jis apsilankė vadinamojoje Donecko
Liaudies Respublikoje ir vizito metu
padarė pareiškimų, kuriais remiami
separatistai. Jis taip pat buvo paskir
tas vadinamosios Donecko Liaudies
Respublikos garbės konsulu Rusijos
Federacijoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už
federalinio konstitucinio įstatymo
„Dėl Krymo Respublikos priėmimo į
Rusijos Federaciją ir naujų federali
nių subjektų – Krymo Respublikos
ir federalinės reikšmės miesto Sevas
topolio – sudarymo Rusijos Federa
cijoje“ projektą.
Šiuo metu Valstybės Dūmos Kultū
ros komiteto pirmininko pirmasis
pavaduotojas.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Gimimo data: 1977 8 28
Gimimo vieta: Bekabad,
Uzbekistano TSR

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.
Dūmos Etninių reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas.
2014 m. Balbek buvo paskirtas va
dinamosios Krymo Respublikos mi
nistrų tarybos pirmininko pavaduo
toju ir eidamas šias pareigas dėjo
pastangas, kad neteisėtai aneksuotas
Krymo pusiasalis būtų integruotas į
Rusijos Federaciją; už tai apdovano
tas medaliu „Už Krymo Respublikos
gynybą“. Jis rėmė Krymo aneksiją
viešais pareiškimais, be kita ko, savo
profilyje „Vieningosios Rusijos“
(Krymo filialo) interneto svetainėje
ir 2016 m. liepos 3 d. NTV inter
neto svetainėje paskelbtame straips
nyje.

2016 11 9

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1972 10 20
Gimimo vieta: Simferopolis,
Ukrainos TSR

L 67/115

Motyvai

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2016 11 9

Dūmos Finansų rinkų komiteto na
rys.
2014 m. kovo mėn. Bakharev buvo
paskirtas vadinamosios Krymo Res
publikos valstybės tarybos pirmi
ninko pavaduotoju, o 2014 m.
rugpjūčio mėn. – šio organo pir
muoju pirmininko pavaduotoju. Jis
pripažino, kad asmeniškai dalyvavo
2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose
neteisėtą Krymo ir Sevastopolio
aneksiją; šią aneksiją jis viešai rėmė,
be kita ko, 2016 m. kovo 22 d. in
terneto svetainėje gazetakrimea.ru ir
2016 m. rugpjūčio 23 d. interneto
svetainėje c-pravda.ru paskelbtame
interviu. „Krymo Respublikos“ „val
džios institucijos“ jį apdovanojo or
dinu „Už lojalumą einant pareigas“.

Gimimo data: 1969 10 17
Gimimo vieta: Kular UstYansky rajonas, Jakutijos ATSR

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuoto Sevastopolio
miesto.
Dūmos Apmokestinimo komiteto
narys.
Būdamas Sevastopolio savivaldybės
administracijos nariu 2014 m. vasa
rio – kovo mėn. rėmė vadinamojo
liaudies mero Alexei Chaliy veiklą.
Jis viešai pripažino, kad dalyvavo
2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose
neteisėtą Krymo ir Sevastopolio
aneksiją; šią aneksiją jis viešai gynė,
be kita ko, savo interneto svetainėje
ir 2016 m. vasario 21 d. interneto
svetainėje nation-news.ru paskelb
tame interviu.
Už dalyvavimą aneksavimo procese
apdovanotas
Rusijos
valstybės
II laipsnio ordinu „Už nuopelnus tė
vynei“.

2016 11 9

L 67/116

LT

Vardas, pavardė

155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1981 8 3
Gimimo vieta: Simferopolis,
Ukrainos TSR

2017 3 14

Motyvai

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2016 11 9

Dūmos Finansų rinkų komiteto na
rys.
2014 m. kovo mėn. Kozenko buvo
paskirtas vadinamosios Krymo Res
publikos valstybės tarybos pirmi
ninko pavaduotoju. Jis viešai pripa
žino, kad dalyvavo 2014 m. įvy
kiuose, nulėmusiuose neteisėtą
Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią
aneksiją jis viešai gynė, be kita ko,
2016 m. kovo 12 d. interneto sve
tainėje gazetacrimea.ru paskelbtame
interviu. Už dalyvavimą aneksavimo
procese vietos „valdžios institucijos“
jį apdovanojo medaliu „Už Krymo
Respublikos gynybą“.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Gimimo data: 1965 6 24
Gimimo vieta: Belogorsk
(Belogorskas), Ukrainos TSR

Valstybės Dūmos narė, išrinkta iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.
Dūmos Kultūros komiteto narė.
Nuo 2012 m. ji yra Krymo Autono
minės Respublikos aukščiausiosios
tarybos narė, o 2014 m. kovo mėn.
duomenimis, rėmė neteisėtai anek
suoto Krymo ir Sevastopolio inte
graciją į Rusijos Federaciją. 2014 m.
rugsėjo mėn. Savchenko buvo iš
rinkta į vadinamosios Krymo Res
publikos valstybės tarybą. Ji ne kartą
viešuose pareiškimuose gynė netei
sėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją,
be kita ko, 2016 m. balandžio 2 d.
ir 2016 m. rugpjūčio 20 d. inter
neto svetainėje c-pravda.ru paskelb
tuose interviu. 2014 m. apdovanota
Rusijos valstybės II laipsnio ordinu
„Už nuopelnus tėvynei“, o 2015 m.
„Krymo Respublikos“ „valdžios insti
tucijos“ apdovanojo ją ordinu „Už
lojalumą einant pareigas“.

2016 11 9

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

Gimimo data: 1971 7 4
Gimimo vieta: Simferopolis,
Ukrainos TSR

L 67/117

Motyvai

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš
neteisėtai aneksuotos Krymo Auto
nominės Respublikos.

Įtraukimo į
sąrašą data

2016 11 9

Dūmos Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos
integracijos ir ryšių su tėvynainiais
komiteto narys.
2014 m. rugsėjo mėn. Shperov
buvo išrinktas į vadinamosios
Krymo Respublikos valstybės ta
rybą.
Jis viešai pripažino, be kita ko,
2016 m. rugsėjo 3 d. interneto sve
tainėje ldpr-rk.ru paskelbtame inter
viu, savo vaidmenį 2014 m. įvy
kiuose, nulėmusiuose neteisėtą
Krymo ir Sevastopolio aneksiją, ir
visų pirma savo vaidmenį organi
zuojant neteisėtą referendumą dėl
neteisėtos pusiasalio aneksijos.

SUBJEKTAI

Vardas, pavardė

10.

Vadinamoji
„Donbaso liaudies
kariuomenė“
(„Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“)

Identifikuojamoji informacija

Socialinė žiniasklaida:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38–099–445–63–78;
+ 38–063–688–60–01;
+ 38–067–145–14–99;
+ 38–094–912–96–60;
+ 38–062–213–26–60
El paštas: voenkom.dnr@mail.
ru
mobilisation@novorossia.co
Skambinti savanoriams
Rusijoje:
+ 7 (926) 428–99–51
+ 7 (967) 171–27–09
arba rašyti el. paštu
novoross24@mail.ru
Adresas: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

Motyvai

Neteisėta ginkluota separatistų gru
puotė, atsakinga už kovą su Ukrai
nos Vyriausybės pajėgomis Rytų
Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos
stabilumą ar saugumą., inter alia, ši
karinė grupuotė perėmė kelių Vy
riausybės pastatų Rytų Ukrainoje
kontrolę 2014 m. balandžio mėn.
pradžioje, taip kenkiant Ukrainos te
ritoriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei. Susijusi su Pa
vel Gubarev, kuris yra atsakingas už
regioninės valdžios pastato Donecke
užėmimą kartu su prorusiškomis
pajėgomis ir pasiskelbimą „liaudies
gubernatoriumi“.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25
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Vardas, pavardė

11.

Identifikuojamoji informacija

Batalionas „Vostok“

Socialinė žiniasklaida:

„Батальон Восток“

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

2017 3 14

Motyvai

Neteisėta ginkluota separatistų gru
puotė, laikoma viena iš svarbiausių
Rytų Ukrainoje. Atsakinga už kovą
su Ukrainos Vyriausybės pajėgomis
Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į
Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Įtraukimo į
sąrašą data

2014 7 25

Aktyviai dalyvavo karinėse operaci
jose, kurių metu užimtas Donecko
oro uostas.
Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.
21.

„JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION“
(„AKCINĖ
BENDROVĖ
„ALMAZ-ANTEY“,
PRIEŠLĖKTUVINĖS
IR ORO ERDVĖS
GYNYBOS
BENDROVĖ“)
„Акционерное
общество „Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей“

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
svetainė: almaz-antey.ru;
El. pašto adresas antey@almazantey.ru

„Almaz-Antey“ yra Rusijos valsty
binė įmonė. Ji gamina zenitinius
ginklus, įskaitant raketas „žemė–
oras“, kurias ji tiekia Rusijos kariuo
menei. Rusijos valdžios institucijos
tiekia sunkiąją ginkluotę separatis
tams Rytų Ukrainoje, taip priside
dant prie padėties Ukrainoje desta
bilizavimo. Šiuos ginklus naudoja
separatistai, be kita ko, ir lėktuvų
numušimui. „Almaz-Antey“, bū
dama valstybinė įmonė, taip prisi
deda prie padėties Ukrainoje desta
bilizavimo.

2014 7 30

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

2015 2 16

(dar žinoma kaip
„CONCERN
ALMAZ-ANTEY“;
„ALMAZ-ANTEY
CORP“; dar žinoma
kaip „ALMAZANTEY DEFENSE
CORPORATION“;
dar žinoma kaip
„ALMAZ-ANTEY
JSC“; „Концерн
ВКО „Алмаз –
Антей“;
)
30.

„Sparta battalion“
(Batalionas
„Sparta“)
„Батальон „Спарта“

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas as
muo Arseny PAVLOV ir todėl ji yra
su juo susijusi.
Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.

2017 3 14

LT

Vardas, pavardė

31.

„Somali battalion“
(Batalionas
„Somali“)
„Батальон „Сомали“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

L 67/119

Motyvai

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas as
muo Mikhail TOLSTYKH (dar žino
mas kaip Givi), todėl ji yra su juo
susijusi.
Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.

33.

„Prizrak brigade“
(Brigada „Prizrak“)
Бригада ’Призрак’

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

2015 2 16

Įeina į „Luhansko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 2-ojo armijos kor
puso sudėtį.

35.

„Kalmius battalion“
(Batalionas
„Kalmius“)
„Батальон
„Кальмиус“

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.

2015 2 16

Įeina į „Donecko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 1-ojo armijos kor
puso sudėtį.

36.

„Death battalion“
(Batalionas
„Mirtis“)
„Батальон „Смерть“

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri
aktyviai rėmė veiksmus, kuriais ken
kiama Ukrainos teritoriniam vienti
sumui, suverenitetui ir nepriklauso
mybei ir toliau destabilizuojama pa
dėtis Ukrainoje.
Įeina į „Luhansko Liaudies Respubli
kos“ vadinamojo 2-ojo armijos kor
puso sudėtį.

2015 2 16
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Vardas, pavardė

37.

„Public Movement
„NOVOROSSIYA“
(visuomeninis
judėjimas „Naujoji
Rusija“)
„Движение
Новороссия“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Identifikuojamoji informacija

2017 3 14

Motyvai

Visuomeninis judėjimas „Novoros
siya“/„New Russia“ buvo įkurtas Ru
sijoje 2014 m. lapkričio mėn.; jam
vadovauja Rusijos karininkas Igor
Strelkov/Girkin (nustatyta, kad jis
yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų
pajėgų Generalinio štabo Vyriausio
sios žvalgybos valdybos (GRU) dar
buotojas).
Remiantis judėjimo nurodytais tiks
lais, jis siekia teikti visapusišką
veiksmingą pagalbą judėjimui „No
vorossiya“, be kita ko, padėdamas
Rytų Ukrainoje kovojančiais liaudies
kariuomenei ir taip remdamas poli
tiką, kuria kenkiama Ukrainos teri
toriniam vientisumui, suverenitetui
ir nepriklausomybei.
Susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu,
kenkiančiu Ukrainos teritoriniam
vientisumui.“

Įtraukimo į
sąrašą data

2015 2 16
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