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DECIZIA 2014/308/PESC A CONSILIULUI
din 28 mai 2014
de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
întrucât:
(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Informațiile pentru șaptesprezece persoane și două entități incluse pe lista care figurează în Decizia
2014/145/PESC ar trebui modificate.

(3)

Anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 mai 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
E. VENIZELOS

(1) Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).
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ANEXĂ

Rubricile referitoare la următoarele persoane și entități care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC se înlocuiesc
cu rubricile de mai jos.
Persoane:
Nume

Data
includerii pe
listă

Date de identificare

Motive

Vladimir Andreevich
Konstantinov
(Владимир Андреевич
Константинов)

Născut la data de
19.11.1956
Vladimirovca,
raionul Slobozia,
Republica
Moldova

În calitate de purtător de cuvânt al Verkhovna Rada
din Crimeea, Konstantinov a jucat un rol important
în deciziile luate de către Verkhovna Rada din
Crimeea privind „referendumul” împotriva integri
tății teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să
voteze în favoarea independenței Crimeii.

17.3.2014

Pyotr Anatolyevich
Zima
(Пётр Анатольевич
Зима)

Născut la data de
29.3.1965

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securi
tate din Crimeea, (SBU) la 3 martie 2014 de către
„prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat această
numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o
bază de date, Serviciului de informații rus (SVR).
Acestea includeau informații privind activiștii EuroMaidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea.
Zima a jucat un rol important în împiedicarea auto
rităților ucrainene să controleze teritoriul Crimeii.
La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea
unui serviciu de securitate independent al Crimeii de
către foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

Yuriy Gennadyevich
Zherebtsov
(Юрий Геннадьевич
Жеребцов)

Născut la data de
19.11.1965.

Consilier al purtătorului de cuvânt al Verkhovna
Rada din Crimeea, unul dintre principalii organiza
tori ai „referendumului” de la 16 martie 2014 împo
triva integrității teritoriale a Ucrainei.

17.3.2014

Anatoliy Alekseevich
Sidorov
(Анатолий Алексеевич
Сидоров)

Născut la data de
2.7.1958

Comandant al Districtului militar de vest al Rusiei,
ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. Este
responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse
în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei
și a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea
demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în
direcția unui „referendum” și a încorporării în Rusia.

17.3.2014

Aleksandr Viktorovich
Galkin
(Александр Викто
рович Галкин)

Născut la data de
22.3.1958

Comandant al Districtului militar de sud al Rusiei
(DMS). Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea.
Este responsabil pentru o parte a prezenței militare
ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea
Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în
împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva
măsurilor în direcția unui „referendum” și a încorpo
rării în Rusia.
Flota Mării Negre se află sub comanda lui Galkin; o
mare parte dintre mișcările forțelor înspre Crimeea
s-au desfășurat prin Districtul militar de sud.

17.3.2014

Mikhail Grigoryevich
Malyshev
(Михаил Григорьевич
Малышев)

Născut la data de
10.10.1955

Președintele Comisiei electorale din Crimeea.
Responsabil de gestionarea „referendumului” din
Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de
semnarea rezultatelor „referendumului”.

21.3.2014
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Valery Kirillovich
Medvedev
(Михаил Григорьевич
Малышев)

Născut la data de
21.8.1946,
Rusia.

Responsabil de gestionarea „referendumului” din
Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de
semnarea rezultatelor „referendumului”.

21.3.2014.

General-locotenent
Igor Nikolaevich
Turchenyuk
(Игорь Николаевич
Турченюк)

Născut la data de
5.12.1959
Kârgâzstan/Osh

Comandantul de facto al trupelor ruse desfășurate
pe teren în Crimeea (pe care Rusia continuă să le
numească oficial „miliții locale de autoapărare”).

21.3.2014.

Elena Borisovna Mizu
lina
(Елена Борисовна
Мизулина)

Născută la data
de 9.12.1954
Buly, Kostroma
Oblast

Inițiatoare și cosusținătoare a propunerilor legislative
recente din Rusia care ar fi permis regiunilor altor
țări să se unească cu Rusia fără acordul prealabil al
autorităților lor centrale.

21.3.2014.

Valeriy Dmitrievich
Bolotov
(Валерий Дмитриевич
Болотов)

Născut la data de
13.2.1970
Stachanov,
Lugansk Oblast,
RSS Ucraineană

Unul dintre liderii grupului separatist „Armata din
sud-est” care a ocupat clădirea Serviciului de Securi
tate din regiunea Lugansk. Înainte de ocuparea
clădirii, împreună cu alți complici, a deținut arme
aparent furnizate ilegal din Rusia și de către grupuri
infracționale locale.

29.4.2014

Andriy Yevgenevich
Purgin
(Андрей Евгеньевич
Пургин)

Născut la data de
26.1.1972

Șef al „Republicii Donețk”, participant activ și orga
nizator al acțiunilor separatiste, coordonator al
acțiunilor „turiștilor ruși” în Donețk. Cofondator al
unei „inițiative civice a Donbas pentru Uniunea
Eurasiatică”.

29.4.2014

Sergey Gennadevich
Tsyplakov
(Сергей Геннадьевич
Цыплаков)

Născut la data de
1.5.1983
Donetsk, RSS
Ucraineană

Unul dintre liderii organizației radicale din punct de
vedere ideologic Miliția populară din Donbas. A luat
parte în mod activ la ocuparea unui număr de
clădiri publice în regiunea Donețk.

29.4.2014

Igor Vsevolodovich
Girkin alias Igor
Strelkov
(Игорь Всеволодович
Гиркин)

Născut la data de
17.12.1970
Pașaport nr.
4506460961

Identificat ca membru al personalului Direcției prin
cipale de informații a Statului Major al forțelor
armate ale Federației Ruse (GRU). A fost implicat în
incidentele de la Sloviansk. Este unul dintre asistenții
lui Sergey Aksionov în materie de securitate, primministru autoproclamat al Crimeei.

29.4.2014

Viacheslav Ponoma
riov
Viacheslav Vladimiro
vich Ponomariov
(Вячеслав Владими
рович Пономарёв)

Născut la data de
2.5.1965
Sloviansk

Primar autodeclarat al orașului Slaviansk. Ponoma
riov a făcut apel la Vladimir Putin să trimită trupe
ruse pentru a proteja orașul și ulterior i-a solicitat
furnizarea de arme. Oamenii lui Ponomariov sunt
implicați în răpiri (au capturat reporterii ucraineni
Irma Krat și Simon Ostrovsky, un reporter pentru
Vice News, ambii fiind ulterior eliberați; au deținut
observatori militari desfășurați în temeiul Documen
tului OSCE de la Viena).

12.5.2014

L 160/36

RO

Nume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

29.5.2014
Data
includerii pe
listă

Date de identificare

Motive

Igor Mykolaiovych
Bezler
Igor Nikolaevich
Bezler,
(Игорь Николаевич
Безлер)

Născut la data de
30.12.1965
Simferopol

Unul dintre liderii miliției autoproclamate a orașului
Horlivka. A preluat controlul clădirii Biroului Servi
ciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Donetsk
și ulterior a sechestrat sediul districtual al Ministe
rului Afacerilor Interne din orașul Horlivka. Are
legături cu Ihor Girkin sub a cărui conducere a fost
implicat în asasinarea lui Volodymyr Rybak, deputat
al poporului în Consiliul Municipal al orașului
Horlivka, potrivit SBU.

12.5.2014

Oleg Tsariov
Oleg Anatolevich
Tsariov
(Олег Анатолійович
Царьов)
(Олег Анатольевич
Царёв)

Născut la data de
2.6.1970
Dnipropetrovsk

Membru al Radei. A solicitat public crearea Repu
blicii Federale Novorossia, formată din regiunile din
sud-estul Ucrainei.

12.5.2014

Roman Lyagin
(Роман Лягин)

Născut la data de
30.5.1980
Donetsk

Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii Popu
lare Donetsk”. A organizat în mod activ referen
dumul din 11 mai privind autodeterminarea „Repu
blicii Populare Donetsk”.

12.5.2014

Date de identificare

Motive

Entități:
Nume

Data
includerii pe
listă

PJSC Chernomornef
tegaz
alias Chornomornaf
togaz

Prospekt Kirova/
per. Sovarko
movskji 52/1
Simferopol,
Crimeea

La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a adoptat o
rezoluție prin care declară confiscarea, în numele
„Republicii Crimeea”, a activelor deținute de între
prinderea Chernomorneftegaz. Astfel, întreprinderea
este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei.

12.5.2014

Feodosia alias Feodos
syskoje
Predprijatije po obes
petscheniju neftepro
duktami

98107, Crimeea,
Feodosiya, Geolo
gicheskaya str.2
Societate care
asigură servicii de
transbordare
pentru petrol brut
și produse petro
liere.

La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a adoptat o
rezoluție prin care declară confiscarea, în numele
„Republicii Crimeea”, a activelor deținute de între
prinderea Feodosia. Astfel, întreprinderea este
confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei.

12.5.2014

