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MEDNARODNI SPORAZUMI
SKLEP SVETA (EU) 2017/434
z dne 13. februarja 2017
o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani in
o njegovi začasni uporabi
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 207 in 209 v povezavi s členom 218(5) in drugim
pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,
ob upoštevanju skupnega predloga Evropske komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je novembra 2011 pooblastil Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko, da začneta pogajanja z Islamsko republiko Afganistan o Sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in
razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Pogajanja o Sporazumu so bila uspešna in Sporazum je bil parafiran 2. julija 2015 v Kabulu.

(3)

Člen 59 Sporazuma določa začasno uporabo Sporazuma pred začetkom njegove veljavnosti.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije in do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, bi
bilo treba nekatere določbe Sporazuma začasno uporabljati.

(5)

Podpis Sporazuma v imenu Unije in začasna uporaba delov Sporazuma med Unijo in Islamsko republiko
Afganistan ne posegata v delitev pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami v skladu s Pogodbama –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
1.
Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani se odobri s pridržkom sklenitve navedenega
sporazuma.
2.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.
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Člen 3
1.
Do začetka njegove veljavnosti se v skladu s členom 59 Sporazuma in na podlagi uradnih obvestil iz navedenega
člena med Unijo in Islamsko republiko Afganistan začasno uporabljajo naslednji deli Sporazuma, vendar le, kolikor se
nanašajo na zadeve, ki so v pristojnosti Unije, vključno z zadevami, ki sodijo v pristojnost Unije za opredelitev in
izvajanje skupne zunanje in varnostne politike:
(a) člen 2 (Splošna načela);
(b) člen 3 (Politični dialog);
(c) člen 4 (Človekove pravice);
(d) člen 5 (Enakost spolov);
(e) naslov III (Razvojno sodelovanje);
(f) naslov IV (Sodelovanje na področju trgovine in naložb);
(g) člen 28 (Sodelovanje na področju migracij);
(h) naslov VII (Regionalno sodelovanje);
(i) naslov VIII (Institucionalni okvir), kolikor so določbe navedenega naslova omejene na namen zagotavljanja začasne
uporabe Sporazuma;
(j) naslov IX (Končne določbe), kolikor so določbe navedenega naslova omejene na namen zagotavljanja začasne
uporabe Sporazuma.
2.
Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum, od katerega se deli Sporazuma iz odstavka 1
začasno uporabljajo.
Člen 4
Ta sklep začne veljati dan po sprejetju.

V Bruslju, 13. februarja 2017
Za Svet
Predsednik
L. GRECH
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SPORAZUM O SODELOVANJU

za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in
Islamsko republiko Afganistan na drugi strani
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA HRVAŠKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
MADŽARSKA,
REPUBLIKA MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, v nadaljnjem besedilu: države članice, in
EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Unija ali EU,

na eni strani ter
ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTAN, v nadaljnjem besedilu: Afganistan,

na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu skupaj: pogodbenici, STA SE –
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OB PONOVNI POTRDITVI svoje zavezanosti suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Afganistana;
OB PONOVNI POTRDITVI svoje zavezanosti splošnim načelom mednarodnega prava, namenom in načelom Ustanovne

listine Združenih narodov, mednarodnim konvencijam in resolucijam Varnostnega sveta ZN;
OB PRIZNAVANJU zgodovinskih, političnih in gospodarskih vezi med pogodbenicama;
OB POTRDITVI želje po krepitvi sodelovanja na podlagi skupnih vrednot in v obojestransko korist;
OB UPOŠTEVANJU skupnih političnih ciljev, vrednot in zavez, ki sta jih sprejeli pogodbenici, vključno s spoštovanjem

demokratičnih načel, pravne države, človekovih pravic in dobrega upravljanja;
OB PRIZNAVANJU, da so ta načela bistveni del dolgoročnega razvoja;
OB PRIZNAVANJU, da je afganistansko ljudstvo prek svojih legitimnih demokratičnih institucij ter v skladu z afganistansko

ustavo zakoniti lastnik in usmerjevalec procesov stabilizacije, razvoja in demokratizacije Afganistana;
KER se je Unija zavezala, da bo podpirala prizadevanja Afganistana, da bi v prihodnjem desetletju preoblikovanja dosegel

čim večji razvoj;
OB POUDARJANJU vzajemnih zavez, sprejetih na mednarodnih konferencah o Afganistanu, ki so potekale decembra 2011

v Bonnu, julija 2012 v Tokiu in decembra 2014 v Londonu;
OB PONOVNI POTRDITVI zavezanosti Afganistana dodatnemu izboljšanju upravljanja in zavezanosti Unije trajnemu

sodelovanju z Afganistanom;
KER pogodbenici namenjata poseben pomen celovitosti odnosov, ki jih nameravata spodbujati s tem sporazumom;
OB PONOVNI POTRDITVI želje po spodbujanju gospodarskega in socialnega napredka njunih narodov ter želje po utrditvi,

poglobitvi in razvejanju njunih odnosov na področjih skupnega interesa;
OB PRIZNAVANJU, da sta v skladu z afganistansko ustavo krepitev vloge žensk in njihova polna udeležba na podlagi

enakosti na vseh družbenih področjih, vključno z udeležbo pri odločanju v političnem procesu na vseh ravneh,
bistvenega pomena za doseganje enakosti in miru;
OB PRIZNAVANJU pomena razvojnega sodelovanja z državami v razvoju, zlasti z državami z nizkim dohodkom,

pokonfliktnimi državami in neobalnimi državami, za njihovo trajno gospodarsko rast in trajnostni razvoj ter za
pravočasno in celovito izvedbo mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, vključno z razvojnimi cilji tisočletja
Združenih narodov in morebitnimi kasnejšimi razvojnimi cilji, sprejetimi v Afganistanu, ter za boljše vključevanje
Afganistana v regijo;
OB PRIZNAVANJU, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe za spodbujanje integritete in odgovornosti ter zagotovitev

pravilne uporabe javnih sredstev in boja proti korupciji;
OB PRIZNAVANJU, da bi okrepljeno sodelovanje med pogodbenicama moralo podpirati zmožnosti Afganistana za

izboljšanje kakovosti javne uprave in upravljanja, kot tudi preglednosti in učinkovitosti upravljanja javnih financ;
OB PONOVNI POTRDITVI pomena usklajevanja v ustreznih regionalnih in večstranskih forumih, zlasti kar zadeva pristope

pogodbenic k svetovnim izzivom in regionalnemu gospodarskemu sodelovanju;
OB PRIZNAVANJU, da terorizem predstavlja grožnjo za varnost njunih državljanov in skupno varnost, ter ob poudarjanju

njune polne zavezanosti boju proti vsem oblikam terorizma in vzpostavitvi učinkovitega mednarodnega sodelovanja ter
instrumentov za njihovo izkoreninjenje ob spoštovanju mednarodnega prava, vključno s človekovimi pravicami in
humanitarnim pravom;
OB PONOVNI POTRDITVI svoje skupne zavezanosti boju proti organiziranemu kriminalu, vključno s trgovino z ljudmi,

tihotapljenjem migrantov in trgovino z drogami, vključno z regionalnimi in mednarodnimi mehanizmi;
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OB PRIZNAVANJU grožnje za zdravje in varnost, ki jo predstavljajo nedovoljene droge, in potrebe po usklajenem

regionalnem in mednarodnem sodelovanju v boju proti pridelavi, proizvodnji in širjenju drog, nedovoljenemu prometu
z njimi, njihovemu uživanju ter povpraševanju po njih in njihovih predhodnih sestavinah, ter v tem kontekstu ob
priznavanju pomena alternativnih načinov preživljanja za pridelovalce maka;
OB PRIZNAVANJU potrebe po spoštovanju mednarodnih zavez glede razoroževanja in neširjenja orožja;
OB UPOŠTEVANJU dejstva, da je Mednarodno kazensko sodišče pomemben razvojni dosežek za mir in mednarodne

pravice, njegov cilj pa je učinkovito preganjanje najhujših kaznivih dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost;
OB PRIZNAVANJU, da bodo imele trgovina in neposredne tuje naložbe pomembno vlogo v razvoju Afganistana in da

pogodbenici pripisujeta poseben pomen načelom in pravilom mednarodne trgovine, ki so med drugim vsebovana
v Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO);
OB POUDARJANJU svoje popolne zavezanosti spodbujanju trajnostnega razvoja v vseh njegovih razsežnostih, vključno

z varstvom okolja, učinkovitim sodelovanjem pri boju proti podnebnim spremembam ter učinkovitim spodbujanjem in
izvajanjem mednarodno priznanih standardov dela;
OB POUDARJANJU pomembnosti sodelovanja na področju migracij;
OB PRIZNAVANJU, da posebno pozornost zahtevajo razmere in temeljne pravice beguncev ter notranje razseljenih oseb,

vključno z njihovo varno, urejeno in prostovoljno vrnitvijo domov;
OB UGOTOVITVI, da v primeru, ko se pogodbenici v okviru tega sporazuma odločita, da sklenete posebne sporazume na

področju svobode, varnosti in pravice, ki naj bi jih Unija sklenila na podlagi naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju
Evropske unije, določbe takšnih prihodnjih sporazumov ne bi zavezovale Združenega kraljestva in/ali Irske, razen če
Unija skupaj z Združenim kraljestvom in/ali Irsko glede na njune prejšnje dvostranske odnose Afganistan uradno
obvesti, da so taki sporazumi postali zavezujoči za Združeno kraljestvo in/ali Irsko kot del Unije v skladu s Protokolom
št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije. Podobno vsi naknadni notranji ukrepi EU, ki bi bili sprejeti
v skladu z zgoraj omenjenim naslovom V za izvajanje tega sporazuma, ne bi zavezovali Združenega kraljestva in/ali
Irske, razen če uradno sporočita, da želita sodelovati pri takšnih ukrepih ali jih sprejeti v skladu s Protokolom št. 21.
Prav tako ugotavljata, da bi takšni prihodnji sporazumi ali naknadni notranji ukrepi EU spadali na področje uporabe
Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen navedenima pogodbama –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
NASLOV I
NARAVA IN PODROČJE UPORABE

Člen 1
Področje uporabe in cilji
1.
Med pogodbenicama se vzpostavi partnerstvo v okviru njunih pristojnosti in v skladu z njunimi predpisi, postopki
in viri ter ob polnem spoštovanju mednarodnih pravil in norm.
2.

Cilj tega partnerstva je okrepitev dialoga in sodelovanja za:

(a) podporo miru in varnosti v Afganistanu in regiji;
(b) spodbujanje trajnostnega razvoja, stabilnega in demokratičnega političnega okolja ter vključevanje Afganistana
v svetovno gospodarstvo;
(c) vzpostavitev rednega dialoga o političnih vprašanjih, vključno s spodbujanjem človekovih pravic in enakosti spolov
ter vključevanjem civilne družbe;
(d) spodbujanje razvojnega sodelovanja v okviru skupne zavezanosti pogodbenic izkoreninjenju revščine in učinkovitosti
pomoči;
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(e) razvoj trgovine in naložb med pogodbenicama v njuno obojestransko korist ter z namenom sodelovanja na vseh
področjih gospodarstva, trgovine in naložb vzajemnega interesa, da bi omogočili trajnostne trgovinske in naložbene
tokove ter preprečili in odstranili ovire za trgovino in naložbe, in sicer skladno in dopolnjujoče glede na že
potekajoče in bodoče regionalne pobude;
(f) izboljšanje usklajevanja med pogodbenicama pri reševanju svetovnih izzivov, zlasti s spodbujanjem večstranskih
rešitev, ter
(g) spodbujanje dialoga in sodelovanja na številnih specifičnih področjih vzajemnega interesa, vključno z modernizacijo
javne uprave in upravljanja javnih financ, pravosodjem in notranjimi zadevami, okoljem in podnebnimi
spremembami, naravnimi viri in surovinami, reformo varnostnega sektorja, izobraževanjem in usposabljanjem,
energijo, prometom, kmetijstvom in razvojem podeželja, finančnimi storitvami, obdavčenjem, carino, zaposlovanjem
in socialnim razvojem, zdravjem in varnostjo, statistiko, regionalnim sodelovanjem, kulturo, informacijsko
tehnologijo ter mediji in avdiovizualnim sektorjem.
3.
V zvezi s tem se posebna pozornost nameni krepitvi zmogljivosti za podporo razvoju afganistanskih institucij in
zagotavljanje, da Afganistan lahko izkoristi priložnosti, ki jih ponuja okrepljeno sodelovanje v okviru tega sporazuma.
4.
Pogodbenici spodbujata stike med poslanci, predstavniki civilne družbe in strokovnjaki za pospešitev uresničevanja
ciljev tega sporazuma, zlasti v zvezi s podporo parlamentarnim in drugim demokratičnim institucijam.
5.
Pogodbenici si prizadevata spodbujati razumevanje, med drugim s sodelovanjem akterjev, kot so možganski trusti,
akademiki, podjetja in mediji, in sicer z organizacijo seminarjev, konferenc, mladinskega sodelovanja in drugih
dejavnosti.

Člen 2
Splošna načela
1.

Pogodbenici potrjujeta svoje skupne vrednote, kot so navedene v Ustanovni listini Združenih narodov.

2.
Pogodbenici priznavata, da je afganistansko ljudstvo prek svojih legitimnih demokratičnih institucij ter v skladu
z afganistansko ustavo zakoniti lastnik in usmerjevalec procesov stabilizacije, razvoja in demokratizacije Afganistana.
3.
Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah
in drugih pomembnih mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah, ter načel pravne države je temelj notranjih in
mednarodnih politik pogodbenic ter pomeni bistven element tega sporazuma.
4.
Pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost nadaljnjemu sodelovanju pri popolni izpolnitvi mednarodno dogovorjenih
razvojnih ciljev, vključno z razvojnimi cilji tisočletja, kakor jih je sprejel Afganistan, in morebitnih kasnejših razvojnih
meril. Pri tem priznavata odgovornost Afganistana za pripravo in izvajanje načrtov za gospodarski in socialni razvoj ter
za ustrezne razvojne politike, tudi nacionalnega programa prednostnih nalog. Ponovno potrjujeta svojo zavezanost
visoki ravni varstva okolja, vključujoče družbe in enakosti med spoloma v tem kontekstu.
5.
Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelu dobrega javnega upravljanja, vključno z neodvisnostjo
parlamentov in sodstva ter bojem proti korupciji na vseh ravneh.
6.
Pogodbenici se strinjata, da bo sodelovanje v okviru tega sporazuma potekalo v skladu z njuno zakonodajo ter
njunimi pravili in predpisi.

NASLOV II
POLITIČNO SODELOVANJE

Člen 3
Politični dialog
Med pogodbenicama se vzpostavi redni politični dialog, ki lahko po potrebi poteka na ministrski ravni. Ta krepi njune
odnose, prispeva k razvoju partnerstva ter povečuje medsebojno razumevanje in solidarnost. Pogodbenici okrepita
politični dialog v podporo svojim skupnim interesom, tudi njunim stališčem v regionalnih in mednarodnih forumih.
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A. SODELOVANJE NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC, ENAKOSTI SPOLOV IN CIVILNE DRUŽBE

Člen 4
Človekove pravice
1.
V skladu s členom 1(2)(c) in členom 2(3) se pogodbenici strinjata, da bosta sodelovali pri spodbujanju in
učinkovitem varstvu človekovih pravic, po potrebi tudi glede ratifikacije in izvajanja mednarodnih instrumentov
o človekovih pravicah. Izvajanje tega člena preverjata v okviru političnega dialoga.
2.

Sodelovanje iz odstavka 1 lahko med drugim zajema:

(a) podporo razvoju in izvajanju domačih akcijskih načrtov o človekovih pravicah;
(b) spodbujanje človekovih pravic in izobraževanje o njih;
(c) krepitev nacionalnih in podnacionalnih institucij v Afganistanu, ki so povezane s človekovimi pravicami;
(d) vzpostavitev konstruktivnega in široko zasnovanega dialoga o človekovih pravicah ter
(e) krepitev sodelovanja v institucijah Združenih narodov, povezanih s človekovimi pravicami.

Člen 5
Enakost spolov
1.
Pogodbenici sodelujeta pri krepitvi politik in programov, povezanih z enakostjo spolov, ter institucionalne in
upravne zmogljivosti ter pri podpiranju izvajanja strategij glede enakosti spolov, vključno s pravicami žensk in krepitvijo
njihove vloge, da bi zagotovili pravično udeležbo moških in žensk na vseh področjih gospodarskega, kulturnega,
političnega in družbenega življenja. Sodelovanje se zlasti osredotoča na izboljšanje dostopa žensk do virov, ki jih
potrebujejo za uresničevanje svojih temeljnih pravic, zlasti pravice do izobraževanja.
2.

Pogodbenici spodbujata ustvarjanje ustreznega okvira za:

(a) zagotavljanje, da se vprašanja enakosti spolov ustrezno vključijo v vse razvojne strategije, politike in programe, zlasti
tiste v zvezi s politično udeležbo, zdravjem in pismenostjo, ter
(b) izmenjavo izkušenj in dobrih praks za spodbujanje enakosti spolov ter spodbujanje sprejemanja pozitivnih ukrepov
v korist žensk.

Člen 6
Civilna družba
1.
Pogodbenici priznavata vlogo in morebiten prispevek organizirane civilne družbe, zlasti akademskih krogov, pri
procesu dialoga in sodelovanja v okviru tega sporazuma ter se strinjata, da bosta spodbujali učinkovit dialog s civilno
družbo in njeno učinkovito sodelovanje.
2.

Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju vloge civilne družbe, da se ji omogoči, da:

(a) sodeluje pri oblikovanju notranje politike na podlagi demokratičnih načel in ustavnih določb;
(b) dobiva informacije o posvetovanjih o strategijah razvoja in sodelovanja ter sektorskih politikah, zlasti na področjih,
ki jo zadevajo, vključno z vsemi stopnjami razvojnega procesa, ter pri teh posvetovanjih sodeluje;
(c) prejema finančna sredstva, če to dovoljujejo notranja pravila vsake pogodbenice, v skladu z načeli preglednosti in
odgovornosti in podporo za gradnjo zmogljivosti na kritičnih področjih ter
(d) sodeluje pri izvajanju programov sodelovanja na področjih, ki jo zadevajo.

L 67/8

SL

Uradni list Evropske unije

14.3.2017

B. VZPOSTAVLJANJE MIRU

Člen 7
Politike vzpostavljanja miru, preprečevanje in reševanje konfliktov
1.
Pogodbenici poudarjata svojo zavezanost prizadevanjem za mir in spravo, ki jih vodi Afganistan. Poudarjata
pomen vključujočega mirovnega procesa na podlagi soglasja med vsemi Afganistanci, kot je bilo izraženo na mirovni
skupščini (Peace Jirga) julija 2010 in tradicionalni plemenski skupščini (Loya Jirga) novembra 2011. Priznavata, da je
predpogoj za uspešen mirovni proces zavzetost afganistanskega ljudstva in institucij z močno podporo mednarodne
skupnosti.
2.
Pogodbenici spodbujata dialog med državami v regiji in zunaj nje, da bi jim omogočili, da v celoti prevzamejo
svojo vlogo pri podpori in lajšanju mirovnega procesa.
3.
Pogodbenici ponovno potrjujeta pomembno vlogo žensk pri reševanju konfliktov in vzpostavljanju miru.
Poudarjata pomen polne udeležbe in vključenosti žensk v vsa prizadevanja za ohranjanje in spodbujanje miru in
varnosti ter potrebo po okrepitvi njihove vloge pri odločanju v zvezi z reševanjem sporov v skladu z Resolucijo
Varnostnega sveta ZN 1325 (2000).
4.
Skupne dejavnosti na tem področju vključujejo spodbujanje vzpostavitve dolgoročnega miru v Afganistanu in
podporo krepitvi aktivne vloge civilne družbe v skladu z načeli novega dogovora za delovanje v nestabilnih državah.

C. PODPORA MEDNARODNI VARNOSTI

Člen 8
Sodelovanje v zvezi z Rimskim statutom
Pogodbenici menita, da učinkovito delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) predstavlja pomemben razvojni
dosežek za mir in pravico v mednarodni skupnosti. Ponovno potrjujeta, da se najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno
skupnost kot celoto, najprej obravnavajo z ukrepi na nacionalni ravni v sodelovanju z MKS. Strinjata se, da bosta
sodelovali pri spodbujanju splošnega spoštovanja Rimskega statuta, in sicer s:
(a) sprejemanjem ustreznih ukrepov za ratifikacijo instrumentov v zvezi z Rimskim statutom, zlasti Sporazuma
o privilegijih in imunitetah MKS;
(b) izmenjavo izkušenj o pravnih prilagoditvah, ki so potrebne za ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta, ter
(c) ukrepi za ohranjanje celovitosti Rimskega statuta.

Člen 9
Preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje ter kemičnih, bioloških, radioloških in
jedrskih tveganj
1.
Pogodbenici menita, da širjenje orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, tako med državnimi kakor
nedržavnimi subjekti, pomeni eno od najresnejših groženj mednarodni stabilnosti in varnosti.
2.
Pogodbenici zato soglašata, da bosta sodelovali v okviru mednarodnih forumov z namenom preprečevanja širjenja
orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev s popolnim izpolnjevanjem in nacionalnim izvajanjem svojih
obstoječih obveznosti v okviru večstranskih pogodb in konvencij o razorožitvi in neširjenju orožja ter drugih
večstransko sklenjenih sporazumov in mednarodnih obveznosti. Soglašata, da je ta določba bistven element tega
sporazuma.
3.
Pogodbenici se nadalje strinjata, da bosta sodelovali in delovali za krepitev izvajanja mednarodnih instrumentov
o razoroževanju in neširjenju orožja za množično uničevanje ter njegovih nosilcev, ki veljajo za pogodbenici, med
drugim z izmenjavo informacij, znanja in izkušenj.
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4.
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali in prispevali k preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje
in njegovih nosilcev z ukrepi za podpis, ratifikacijo ali, kot je ustrezno, za pristop k vsem drugim ustreznim
mednarodnim instrumentom in ukrepi za njihovo celovito izvajanje.
5.
Pogodbenici se poleg tega strinjata, da bosta sodelovali za vzpostavitev učinkovitega domačega sistema za nadzor
izvoza za preprečevanje širjenja ter da bosta nadzorovali izvoz in tranzit blaga, povezanega z orožjem za množično
uničevanje, vključno z nadzorom končne uporabe tehnologij z dvojno rabo za orožje za množično uničevanje in
učinkovitimi odvračilnimi ukrepi za kršitve nadzora izvoza.
6.
Pogodbenici priznavata, da lahko imajo kemična, biološka, radiološka in jedrska tveganja zelo škodljive učinke na
družbo. Prav tako priznavata, da lahko tveganja izvirajo iz kriminalnih aktivnosti (širjenje, trgovina), nesreč (industrija,
promet, laboratoriji) ali naravnih nesreč (pandemije). Zato se zavezujeta, da si bosta skupaj prizadevali za okrepitev
institucionalne zmogljivosti za blaženje kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganj. To lahko vključuje projekte
na področju pravnih, regulativnih in znanstvenih vprašanj, vprašanj kazenskega pregona ter vprašanj pripravljenosti in
sodelovanja na regionalni ravni.
7.
Unija tem prizadevanjem po potrebi zagotavlja podporo, osredotočeno na krepitev zmogljivosti in tehnično
pomoč.

Člen 10
Osebno in lahko orožje ter druga konvencionalna orožja
1.
Pogodbenici se zavedata, da nedovoljena proizvodnja, prenos in dajanje v obtok osebnega in lahkega orožja,
vključno s strelivom zanj, ter pretirano kopičenje, slabo upravljanje, neustrezno zavarovane zaloge in nenadzorovano
širjenje tega orožja še naprej resno ogrožajo mir in mednarodno varnost.
2.
Pogodbenici se strinjata, da bosta upoštevali in v celoti izpolnjevali svoje obveznosti obravnavanja nezakonite
trgovine z osebnim in lahkim orožjem, vključno s strelivom zanj, na podlagi obstoječih mednarodnih sporazumov in
resolucij Varnostnega sveta ZN ter svoje obveznosti v okviru drugih mednarodnih instrumentov, ki se uporabljajo na
tem področju, kot je Akcijski program ZN za preprečevanje in odpravljanje nezakonite trgovine z osebnim in lahkim
orožjem v vseh oblikah ter boj proti njej.
3.
Pogodbenici priznavata pomen notranjih sistemov nadzora pri prenosu konvencionalnega orožja v skladu
z obstoječimi mednarodnimi standardi. Priznavata, da je treba takšen nadzor izvajati odgovorno kot prispevek
k mednarodnim in regionalnim prizadevanjem za mir, varnost in stabilnost, da se zmanjša trpljenje ljudi in prepreči
širjenje konvencionalnega orožja.
4.
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali in zagotavljali usklajevanje, dopolnjevanje in sinergijo svojih
prizadevanj za ureditev ali izboljšanje ureditve mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem ter preprečevanje,
zatiranje in odpravo nezakonite trgovine z orožjem. Soglašata, da bosta vzpostavili reden politični dialog, ki bo potekal
hkrati s temi prizadevanji in jih utrjeval.

Člen 11
Boj proti terorizmu
1.
Pogodbenici sta odločeni, da se bosta borili proti terorizmu v vseh njegovih oblikah, tudi v regionalnem okviru, ob
polnem spoštovanju pravne države in mednarodnega prava, ter sodelovali pri preprečevanju širjenja skrajnih ideologij,
zlasti radikalizacije mladih. Zavezujeta se sodelovanju s svojimi mednarodnimi partnerji za celovito izvajanje Globalne
strategije ZN za boj proti terorizmu.
2.
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri zadevah, pomembnih v boju proti terorističnim dejavnostim, ter si
po potrebi in v skladu z domačim in mednarodnim pravom izmenjevali informacije o vseh pomembnih vprašanjih. Boj
proti terorizmu predstavlja pomemben element njunega sodelovanja. Soglašata, da bosta spodbujali izvajanje ustreznih
mednarodnih instrumentov in konvencij na tem področju. V zvezi s tem bo krepitev zmogljivosti zajemala relevantna
področja kazenskega pravosodja.
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NASLOV III
RAZVOJNO SODELOVANJE

Člen 12
Razvojno sodelovanje
1.
Glavni cilji razvojnega sodelovanja so doseganje razvojnih ciljev tisočletja (in kakršnih koli kasnejših razvojnih
ciljev), izkoreninjenje revščine, trajnostni razvoj in vključevanje v svetovno gospodarstvo, pri čemer se posebna
pozornost nameni najranljivejšim skupinam v družbi. Pogodbenici priznavata, da je njuno sodelovanje ključnega
pomena pri reševanju razvojnih izzivov Afganistana in da bi morala biti krepitev institucij njen temeljni del.
2.
To sodelovanje upošteva socialno-ekonomske razvojne strategije in programe Afganistana, zlasti nacionalno
razvojno strategijo in druge ukrepe, dogovorjene na mednarodnih konferencah o razvoju Afganistana, londonsko
deklaracijo iz leta 2010, kabulski proces, zaključke konference v Bonnu decembra 2011, Tokijsko deklaracijo
o partnerstvu za samozadostnost v Afganistanu ter Tokijski okvir vzajemne odgovornosti iz julija 2012, in sicer ob
popolnem upoštevanju gospodarske in razvojne strategije afganistanske vlade „Uresničevanje samozadostnosti:
zavezanost reformam in obnovljenemu partnerstvu“, predstavljene leta 2014 na konferenci v Londonu.
3.
Pogodbenici med drugim uporabljata razvojno sodelovanje za okrepitev afganistanskih institucij upravljanja ter
vzpostavitev pogojev za trajnostni razvoj in dolgoročno gospodarsko rast v skladu z nacionalnimi programi prednostnih
nalog ter gospodarsko in razvojno strategijo Afganistana „Uresničevanje samozadostnosti: zavezanost reformam in
obnovljenemu partnerstvu“. Ti bodo glavna gonilna sila za izvajanje te strategije in zavez, ki jih je Afganistan podal
v Bonnu, Tokiu in Londonu. Unija pri sodelovanju z Afganistanom v celoti upošteva Tokijski okvir vzajemne
odgovornosti (ali kateri koli medsebojno dogovorjen okvir, ki ga bo nasledil) ter pri načrtovanju programov pomoči
upošteva zaveze, vključno s finančnimi zavezami, ter podrobne ureditve iz navedenega okvira.
4.
Pogodbenici potrjujeta cilj doseganja razvojnih ciljev tisočletja, kot jih je sprejel Afganistan, in vseh morebitnih
nadaljnjih razvojnih ciljev ter ponovno potrjujeta svojo zavezanost Pariški deklaraciji o učinkovitosti pomoči, agendi za
ukrepanje iz Akre in zaključnemu dokumentu iz Busana, zlasti ob upoštevanju novega dogovora za delovanje
v nestabilnih državah.
5.
Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali sodelovanje v skladu s svojimi predpisi, postopki in viri ter ob polnem
spoštovanju mednarodnih pravil in norm. Soglašata, da bo njuno razvojno sodelovanje v skladu z zahtevami njune
skupne zavezanosti učinkovitosti pomoči, ki se izvaja tako, da spoštuje afganistansko odgovornost, usklajeno
z nacionalnimi prednostnimi nalogami Afganistana, ter da bo spodbujalo konkretne in trajne razvojne rezultate za
prebivalce Afganistana ter dolgoročno gospodarsko stabilnost države, kakor je bilo dogovorjeno na mednarodnih
konferencah o Afganistanu. Soglašata, da bosta v okviru novega dogovora za delovanje v nestabilnih državah čim bolj
povečali potencial razvojne pomoči za krepitev miru, kadar koli bo to mogoče.
6.
Pogodbenici zato soglašata, da bosta prek skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 49, redno spremljali
vpliv svojega razvojnega sodelovanja in ocenjevali njegov prispevek k doseganju razvojnih ciljev tisočletja, kot jih je
sprejel Afganistan, kakor tudi vseh morebitnih nadaljnjih razvojnih ciljev.
7.
V vsa področja razvojnega sodelovanja bodo sistematično vključene naslednje teme: človekove pravice, vprašanja
enakosti spolov, demokracija, dobro upravljanje, okoljska trajnost, podnebne spremembe, zdravje, institucionalni razvoj
in krepitev zmogljivosti, ukrepi proti korupciji, boj proti drogam in učinkovitost pomoči.
8.
Kar zadeva infrastrukturne komponente, pogodbenici preučita uporabo mehanizmov, kot je kombiniranje donacij
in posojil mednarodnih finančnih institucij, ter drugih načinov delitve tveganja, da bi se spodbudila dodatna sredstva in
tako povečal učinek pomoči Unije.
9.
Pogodbenici soglašata, da se mora gospodarsko sodelovanje izvajati tako, da se zaščitijo interesi najranljivejših
družbenih skupin, vključno z ženskami in otroki, s poudarkom na zdravju, izobraževanju, kmetijstvu in razvoju
podeželja.
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10. Pogodbenici se strinjata, da bi morala trgovina spodbujati trajnostni razvoj v vseh njegovih razsežnostih in da bi
bilo treba oceniti njene ekonomske, socialne in okoljske posledice. Soglašata, da je treba njuna podjetja spodbujati
k sprejetju najvišjih standardov za odgovorno poslovanje v skladu z mednarodno dogovorjenimi načeli in standardi, kot
so določeni v smernicah OECD za večnacionalna podjetja ali pobudi ZN za globalni dogovor.
11. Pogodbenici si prizadevata spodbujati učinkovito izvajanje temeljnih standardov dela Mednarodne organizacije
dela (MOD) ter okrepiti sodelovanje na področju zaposlitvenih in socialnih vprašanj, vključno z načeli dostojnega dela.
12. Pogodbenici si poleg tega prizadevata za spodbujanje politik za okolju prijazno in trajnostno zagotavljanje
razpoložljivosti in dobave hrane za prebivalstvo ter krme za rejne živali.
13. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta izmenjevali mnenja in sodelovali v vseh pomembnih regionalnih ter
mednarodnih forumih in organizacijah, kot so Združeni narodi ter njihove agencije in organizacije, z namenom
izboljšati delitev dela v razvojnem sodelovanju in učinkovitost pomoči na terenu.
14. Pogodbenici prav tako soglašata, da bosta na področjih iz tega člena spodbujali sodelovanje med možganskimi
trusti, akademiki, nevladnimi organizacijami, podjetji, kulturnimi izvajalci in mediji, in sicer prek organizacije seminarjev,
konferenc in drugih s tem povezanih dejavnosti, kot je ustrezno.

NASLOV IV
SODELOVANJE NA PODROČJU TRGOVINE IN NALOŽB

Člen 13
Sodelovanje na področju trgovine
1.
Pogodbenici z dialogom o dvostranskih in večstranskih trgovinskih ter s trgovino povezanih vprašanjih krepita
dvostranske trgovinske odnose in spodbujata večstranski trgovinski sistem, vključno s podpiranjem članstva Afganistana
v STO.
2.
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali razvoj in razvejanost medsebojne trgovinske menjave na najvišji
možni ravni in v vzajemno korist. Zavezujeta se, da bosta z delovanjem v smeri odprave ovir v trgovini vzpostavili
boljše in predvidljivejše pogoje za dostop na trg, zlasti s pravočasno odpravo netarifnih ovir in trgovinskih omejitev, ki
niso skladne s pravili STO, ter s sprejetjem ukrepov za izboljšanje preglednosti, ob upoštevanju dela, ki ga na tem
področju opravljajo mednarodne organizacije, katerih članici sta pogodbenici.
3.
Ob priznavanju, da ima trgovina ključno vlogo pri razvoju in da so se preferencialni trgovinski režimi izkazali za
koristne državam v razvoju, si pogodbenici prizadevata okrepiti medsebojna posvetovanja in sodelovanje glede
učinkovitega izvajanja takih režimov.
4.
Pogodbenici se medsebojno obveščata o razvoju trgovinskih in s trgovino povezanih politik, kot so politike na
področju kmetijstva, varnosti hrane, varstva potrošnikov in okolja. Raziskali bosta možnosti za okrepitev medsebojnih
trgovinskih in naložbenih odnosov, vključno s pogajanji o drugih sporazumih, pri katerih obstaja vzajemni interes, kjer
je ustrezno.
5.
Pogodbenici v celoti izkoriščata program pomoč za trgovino in druge ustrezne programe, vključno s tehnično
pomočjo za krepitev zmogljivosti, za povečanje svojih dvostranskih trgovinskih in naložbenih odnosov.
6.

Pogodbenici priznavata pomen spodbujanja regionalnega gospodarskega razvoja v skladu z naslovom VII.

7.
Pogodbenici se v skladu s členom 54 nemudoma posvetujeta o kakršnih koli razhajanjih glede uporabe tega
naslova.
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Člen 14
Obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi
1.
Pogodbenici si v trgovini medsebojno priznavata obravnavo po načelu države z največjimi ugodnostmi v skladu
z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994.
2.
Obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi iz odstavka 1, se ne uporablja za preferenciale, ki jih katera
od pogodbenic priznava na podlagi dogovora v skladu s sporazumi o ustanovitvi carinske unije, območja proste
trgovine ali enakovrednega območja preferencialne obravnave.

Člen 15
Sanitarne in fitosanitarne zadeve
1.
Pogodbenici sodelujeta na področju varnosti hrane ter sanitarnih in fitosanitarnih zadev z namenom varstva
človeškega, živalskega ali rastlinskega življenja ali zdravja na ozemlju pogodbenic.
2.
Pogodbenici razpravljata in si izmenjujeta informacije o ustreznih ukrepih, kot jih določajo Sporazum STO
o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, Mednarodni urad za živalske
kužne bolezni in Komisija za Codex Alimentarius.
3.
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali pri krepitvi zmogljivosti v zvezi s sanitarnimi in fitosanitarnimi
zadevami. To sodelovanje je posebej prilagojeno potrebam vsake pogodbenice in se izvaja z namenom, da vsaki od
pogodbenic pomaga pri upoštevanju pravnih zahtev druge pogodbenice.
4.

Pogodbenici na zahtevo ene od pogodbenic vzpostavita pravočasen dialog o sanitarnih in fitosanitarnih zadevah.

5.

Pogodbenici določita kontaktne točke za komunikacijo o zadevah iz tega člena.

Člen 16
Tehnične ovire v trgovini
Pogodbenici spodbujata uporabo mednarodnih in evropskih standardov v Afganistanu kot podlage za tehnične predpise
in postopke za ugotavljanje skladnosti. Pogodbenici sodelujeta in si izmenjujeta informacije o standardih, tehničnih
predpisih in postopkih ugotavljanja skladnosti z namenom zagotoviti, da so pripravljeni, sprejeti in se uporabljajo
pregledno in učinkovito ter ne ustvarjajo nepotrebnih ovir za njuno dvostransko trgovino.

Člen 17
Carina
1.
Pogodbenici si prizadevata za okrepitev sodelovanja med carinskimi organi, da se zagotovi pregledno trgovinsko
okolje, olajša trgovina, okrepi varnost dobavne verige, spodbuja varnost potrošnikov, zajezi pretok blaga, ki krši pravice
intelektualne lastnine, ter izvaja boj proti tihotapljenju in goljufijam.
2.
Pogodbenici si v ta namen predvsem izmenjujeta strokovno znanje in proučujeta možnosti za poenostavitev
postopkov, povečanje preglednosti in razvoj sodelovanja. Prizadevata si tudi za zbliževanje mnenj in skupno ukrepanje
v ustreznih mednarodnih okvirih.
3.
Pogodbenici po potrebi v institucionalnem okviru iz tega sporazuma in brez poseganja v druge oblike sodelovanja
skleneta protokole o carinskem sodelovanju in vzajemni upravni pomoči.
4.
Pogodbenici sodelujeta z namenom posodobitve afganistanske carinske uprave v skladu z ustreznimi
mednarodnimi konvencijami, s čimer bi se izboljšala njena organizacijska učinkovitost in učinkovitost njenih institucij
pri zagotavljanju storitev, ob hkratnem zagotavljanju preglednega upravljanja javnih virov in odgovornosti. Krepitev
zmogljivosti predstavlja pomemben element tega sodelovanja.

14.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/13

Člen 18
Naložbe
1.
Pogodbenici spodbujata neposredne tuje naložbe z razvojem privlačnega in stabilnega naložbenega okolja. V ta
namen lahko po potrebi vzpostavita dosleden dialog za izboljšanje razumevanja in sodelovanja pri investicijskih
vprašanjih, pri čemer preučita upravne mehanizme za lajšanje investicijskih tokov ter spodbujata stabilna, pregledna in
spodbudna pravila za vlagatelje.
2.
Z namenom povečanja neposrednih tujih naložb iz Unije v Afganistanu pogodbenici poudarjata vlogo sodelovanja
zasebnega sektorja ter v tem smislu priznavata potrebo po javnih ukrepih in spodbudah, kot so jamstva za dostop do
posojil in naložb.

Člen 19
Storitve
Pogodbenici vzpostavita konstruktiven dialog, katerega cilji so predvsem:
(a) izmenjava informacij o njunih regulativnih okoljih;
(b) spodbujanje medsebojnega dostopa do trgov;
(c) spodbujanje dostopa do kapitalskih virov in tehnologije ter
(d) spodbujanje trgovine s storitvami med pogodbenicama ter na trgih tretjih držav.

Člen 20
Pretok kapitala
Pogodbenici si prizadevata olajšati pretok kapitala, da bi prispevali k ciljem tega sporazuma.

Člen 21
Javna naročila
Pogodbenici sodelujeta pri vzpostavljanju učinkovitega in sodobnega sistema javnega naročanja v Afganistanu v skladu
z mednarodno dogovorjenimi načeli o preglednosti in postopkih javnega naročanja ter o spodbujanju pravičnega in kar
najbolj cenovno ugodnega javnega naročanja.

Člen 22
Preglednost
Pogodbenici priznavata pomen preglednosti in ustreznih postopkov pri uporabi svojih zakonov in drugih predpisov,
povezanih s trgovino. V ta namen uporabljata člen X Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994 ter
člen III Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS).

Člen 23
Pravice intelektualne lastnine
1.
Pogodbenici soglašata, da bosta varovali in uveljavljali pravice intelektualne lastnine, vključno z geografskimi
označbami, v skladu z določbami mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenici sta.
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2.
Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju kakršne koli zlorabe pravic intelektualne lastnine, vključno
z geografskimi označbami, in v boju proti ponarejanju in piratstvu. Soglašata, da je to treba olajšati s carinskim
sodelovanjem in drugimi ustreznimi oblikami upravnega sodelovanja, vključno z ustanavljanjem in krepitvijo organizacij
za nadzor in varstvo takšnih pravic ter krepitvijo sodelovanja v zvezi z ustreznim načinom olajšanja zaščite in
registracije geografskih označb druge pogodbenice na svojem ozemlju, ob upoštevanju mednarodnih pravil, praks in
razvoja na tem področju ter lastnih zmogljivosti.

NASLOV V
SODELOVANJE NA PODROČJU PRAVOSODJA IN NOTRANJIH ZADEV

Člen 24
Pravna država, pravno sodelovanje in policijsko delo
1.
Pogodbenici pri svojem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev namenjata posebno pozornost
utrditvi pravne države ter krepitvi institucij na vseh ravneh na področjih kazenskega pregona ter pravosodja, vključno s
kazenskim sistemom.
2.
Pogodbenici v okviru sodelovanja izmenjujeta informacije o pravnih sistemih in zakonodaji. Posebno pozornost
namenita pravicam žensk in drugih ranljivih skupin ter varstvu in uveljavljanju teh pravic.
3.
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri spodbujanju dodatnih reform afganistanske policije. Afganistan bo
sprejel ukrepe za uvedbo dobrih praks na področju civilne policije. Unija bo še naprej podpirala razvoj sektorja
pravosodja in afganistanske nacionalne policije, vključno s financiranjem policije v okviru večletnega okvirnega
programa 2014–2020 ter v skladu z opredelitvami upravičenih dejavnosti Odbora za razvojno pomoč OECD (DAC).
4.
s:

Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali z namenom posodobitve afganistanskega varnostnega sektorja, in sicer

(a) krepitvijo sodstva in pravosodja, vključno s kazenskim sistemom, s posebnim poudarkom na krepitvi neodvisnosti
sodstva;
(b) izboljšanjem učinkovitosti civilne policije v Afganistanu;
(c) izboljšanjem pravnega in institucionalnega okvira na tem področju ter
(d) krepitvijo zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje politik v afganistanskem pravosodnem in varnostnem sektorju.

Člen 25
Sodelovanje v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali v boju proti organiziranemu, gospodarskemu in finančnemu kriminalu ter
korupciji. Cilj sodelovanja sta zlasti izvajanje in spodbujanje ustreznih mednarodnih standardov in instrumentov, kot so
Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njeni protokoli ter Konvencija ZN proti korupciji.
Pogodbenici posvečata posebno pozornost povezavam med organiziranim kriminalom in trgovino z drogami,
predhodnimi sestavinami za nedovoljene droge, nevarnimi snovmi in orožjem, trgovino z ljudmi ter tihotapljenjem
migrantov. Izmenjujeta si informacije o vseh vprašanjih, ki so pomembna za boj proti kriminalnim aktivnostim.

Člen 26
Boj proti prepovedanim drogam
1.
Pogodbenici sodelujeta za zagotovitev uravnoteženega, celostnega in enotnega pristopa k vprašanjem, ki so
povezana z drogami.
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2.
Politike in ukrepi, povezani z drogami, so usmerjeni h krepitvi struktur za boj proti prepovedanim drogam,
zmanjšanje preskrbe, prometa in povpraševanja po prepovedanih drogah ter spopadanje z zdravstvenimi in družbenimi
posledicami zlorabe drog. Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju nedovoljene proizvodnje prepovedanih drog in
preusmerjanja predhodnih kemičnih sestavin.
3.
Pogodbenici v skladu s tem skupnim pristopom zagotovita, da je boj proti prepovedanim drogam vključen v vsa
ustrezna področja sodelovanja, vključno s kazenskim pregonom, spodbujanjem zakonitih načinov preživljanja,
zmanjšanjem povpraševanja po drogah ter zmanjšanjem tveganja in škode.
4.
Sodelovanje med pogodbenicama vključuje tehnično in upravno pomoč Afganistanu na področjih iz odstavka 3, ki
vključujejo:
(a) pripravo zakonodaje in razvoj politike;
(b) ustanovitev nacionalnih institucij in informacijskih centrov;
(c) podporo dejavnosti civilne družbe na področju drog ter prizadevanje za zmanjšanje povpraševanja po drogah ter
škode, ki jo povzročajo, vključno z zdravljenjem in rehabilitacijo zaradi zlorabe drog;
(d) usposabljanje osebja;
(e) preiskave v zvezi z drogami ter
(f) preprečevanje trgovanja s predhodnimi kemičnimi sestavinami, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo
prepovedanih drog in psihotropnih snovi, in njihovega preusmerjanja.
Pogodbenici se lahko dogovorita o vključitvi drugih področij.
5.
Pogodbenici v skladu s svojima zakonodajama sodelujeta pri razbijanju mednarodnih kriminalnih mrež, vpletenih
v proizvodnjo prepovedanih drog in trgovanje z njimi, med drugim z izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov,
usposabljanjem in izmenjavo dobrih praks, vključno s posebnimi preiskovalnimi tehnikami. Posebna pozornost je
namenjena preprečevanju prodiranja kriminalcev v zakonite gospodarske dejavnosti.
6.
Ta pristop bi moralo dopolnjevati regionalno sodelovanje v boju proti trgovini s prepovedanimi drogami, tudi prek
diplomatskih stikov ter v okviru regionalnih forumov, v katerih sodelujeta pogodbenici, kot so tisti iz člena 48.
7.
Pogodbenici se dogovorita o načinih sodelovanja za dosego teh ciljev. Ukrepi temeljijo na skupno dogovorjenih
načelih v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, politično deklaracijo in deklaracijo o vodilnih načelih
zmanjšanja povpraševanja po drogah, kot ju je sprejela Generalna skupščina ZN na 20. posebnem zasedanju o svetovne
problematike drog junija 1998, politično deklaracijo in akcijskim načrtom o mednarodnem sodelovanju pri oblikovanju
celovite in uravnotežene strategije za reševanje svetovne problematike drog, kot sta bila sprejeta na srečanju na visoki
ravni na 52. zasedanju Komisije ZN za droge marca 2009, in deklaracijo tretje ministrske konference partnerjev
Pariškega pakta o boju proti prepovedani trgovini z opiati s poreklom iz Afganistana.

Člen 27
Sodelovanje na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma
1.
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali pri preprečevanju uporabe svojih finančnih sistemov ter določenih
nefinančnih podjetij in poklicev za pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, in financiranje
terorizma.
2.
Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali tehnično in upravno pomoč, namenjeno razvoju in izvajanju predpisov
ter učinkovitemu delovanju mehanizmov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Sodelovanje omogoča
zlasti izmenjavo ustreznih informacij v okviru njunih zakonov in sprejetje ustreznih ter mednarodno sprejetih
standardov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, enakovrednih standardom, ki so jih sprejeli Unija in
mednarodni organi, dejavni na tem področju, kot je Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).
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Člen 28
Sodelovanje na področju migracij
1.
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali z namenom preprečevanja nezakonitih migracijskih tokov s svojega
ozemlja na ozemlje druge pogodbenice.
2.
Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen skupnega upravljanja migracijskih tokov med Afganistanom in Unijo ter se
zavezujeta vsestranskemu dialogu in sodelovanju na področju z migracijo povezanih vprašanj v skladu z globalnim
pristopom Unije k vprašanju migracij in mobilnosti ter ustreznimi mednarodnimi konvencijami. Ta dialog in sodelovanje
zajemata vprašanja v zvezi z azilom, razmerjem med migracijami in razvojem, zakonitimi in nezakonitimi migracijami,
vračanjem, ponovnim sprejemom, vizumi, upravljanjem meja, varnostjo dokumentov ter bojem proti trgovini z ljudmi
in tihotapljenjem migrantov.
3.

Sodelovanje na področjih iz tega člena lahko vključuje tudi ukrepe za krepitev zmogljivosti.

4.
Pogodbenici se strinjata, da bosta na zahtevo katere koli pogodbenice sklenili sporazum, ki ureja posebne
obveznosti ponovnega sprejema, vključno z določbami v zvezi z državljani drugih držav in osebami brez državljanstva.

Člen 29
Konzularna zaščita
Afganistan se strinja, da konzularni in diplomatski organi katere koli zastopane države članice Evropske unije
zagotavljajo zaščito kateremu koli državljanu države članice Evropske unije, ki nima stalnega predstavništva
v Afganistanu, ki bi dejansko lahko zagotovilo konzularno zaščito, v konkretnem primeru pod enakimi pogoji kot
državljanom zadevne države članice Evropske unije.

Člen 30
Varstvo osebnih podatkov
1.
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali pri izboljšanju ravni varstva osebnih podatkov v skladu z najvišjimi
mednarodnimi standardi, kot so standardi, ki so med drugim vključeni v Smernice za urejanje računalniških osebnih
datotek, sprejete z Resolucijo Generalne skupščine ZN št. 45/95 z dne 14. decembra 1990.
2.
Sodelovanje pri varstvu osebnih podatkov lahko med drugim vključuje tehnično pomoč v obliki izmenjave
informacij ter strokovnega znanja in izkušenj.

NASLOV VI
SEKTORSKO SODELOVANJE

Člen 31
Modernizacija javne uprave
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali z namenom vzpostavitve strokovne, neodvisne in učinkovite javne uprave
na nacionalni in podnacionalni ravni v Afganistanu. Sodelovanje na tem področju je osredotočeno na usposabljanje in
krepitev zmogljivosti za:
(a) izboljšanje organizacijske učinkovitosti;
(b) povečanje učinkovitosti institucij pri zagotavljanju storitev;
(c) zagotavljanje preglednega upravljanja javnih virov in odgovornosti;
(d) izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira; ter
(e) izboljšanje oblikovanja in izvajanja politike.
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Člen 32
Upravljanje javnih financ
V skladu s členom 31 pogodbenici izboljšata svoje sodelovanje na področju upravljanja javnih financ v Afganistanu.
Sodelovanje je osredotočeno na:
(a) upravljanje proračuna na nacionalni in podnacionalni ravni;
(b) pregledne finančne tokove med proračunskimi organi ter med navedenimi organi ter upravičenci in prejemniki;
(c) nadzor, tudi s strani parlamenta in neodvisnih revizijskih organov, ter
(d) mehanizme za učinkovito in pravočasno obravnavanje morebitnih nepravilnosti pri porabi javnih sredstev.
Unija po potrebi zagotavlja podporo na teh področjih, in sicer z osredotočanjem na razvoj zmogljivosti in tehnično
pomoč.

Člen 33
Dobro upravljanje na davčnem področju
Pogodbenici priznavata načela dobrega javnega upravljanja na davčnem področju in jih bosta izvajali, da bi okrepili in
razvili gospodarske dejavnosti, pri čemer upoštevata potrebo po razvoju ustreznega regulativnega okvira. Prizadevata si
za sodelovanje v ta namen, zlasti za olajšanje pobiranja davčnih prihodkov v Afganistanu ter za pomoč Afganistanu pri
razvijanju ukrepov za učinkovito izvajanje navedenih načel.

Člen 34
Finančne storitve
1.
Pogodbenici soglašata, da bosta krepili sodelovanje za izboljšanje računovodskih, nadzornih in regulativnih
sistemov v bančništvu, zavarovalništvu in drugih delih finančnega sektorja.
2.
Pogodbenici sodelujeta pri razvoju afganistanskega pravnega in regulativnega okvira, infrastrukture in človeških
virov ter pri uvajanju korporativnega upravljanja in mednarodnih računovodskih standardov na trgu kapitala
v Afganistanu.

Člen 35
Statistični podatki
1.
Pogodbenici se strinjata, da bosta vzpostavili in nadalje razvijali statistične zmogljivosti s spodbujanjem
usklajevanja statistične metodologije in uporabo dobrih praks s sklicevanjem na izkušnje Unije, vključno z zbiranjem in
razširjanjem statističnih informacij. To jima bo na obojestransko sprejemljivi osnovi omogočilo uporabo statističnih
podatkov z vseh področij tega sporazuma, ki so primerna za zbiranje, obdelavo, analizo in razširjanje statističnih
podatkov.
2.
Sodelovanje na področju statistike se osredotoča na izmenjavo znanja, spodbujanje dobrih praks in spoštovanje
temeljnih načel uradne statistike ZN ter Kodeksa ravnanja evropske statistike z namenom, da se izboljša kakovost
statističnih podatkov.

Člen 36
Obvladovanje tveganja nesreč
1.
Pogodbenici se strinjata, da bosta okrepili sodelovanje na področju obvladovanja tveganja nesreč. Poudarek je na
preventivnih ukrepih in proaktivnih pristopih k obravnavanju tveganj in nevarnosti z zmanjšanjem tveganj ali šibkih
točk za naravne nesreče.
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Sodelovanje na tem področju se lahko osredotoča na:

(a) zmanjšanje tveganja nesreč, zlasti odpornost, preprečevanje in ublažitev;
(b) upravljanje znanja, inovacije, raziskave in izobraževanje za vzpostavitev kulture varnosti in odpornosti na vseh
ravneh;
(c) oceno, spremljanje in odzivanje na tveganje nesreč ter
(d) podporo pri razvoju zmogljivosti za obvladovanje tveganja.

Člen 37
Naravni viri
1.
Pogodbenici soglašata, da bosta izboljšali sodelovanje in krepitev zmogljivosti, kar zadeva izkoriščanje, razvoj,
predelavo in trženje naravnih virov.
2.
To sodelovanje zajema trajnostni razvoj naravnih virov s krepitvijo regulativnega okvira, varstva okolja in
varnostnih predpisov. Za spodbujanje večjega sodelovanja in vzajemnega razumevanja lahko katera koli pogodbenica
zahteva sklic ad hoc sestankov v zvezi z naravnimi viri.
3.
Pogodbenici sodelujeta v skladu z naslovom IV z namenom oblikovanja preglednega okolja, ki bo spodbujalo
neposredne tuje naložbe, zlasti v rudarskem sektorju.
4.
Pogodbenici se ob upoštevanju svojih gospodarskih politik in ciljev ter z namenom spodbujanja trgovine strinjata,
da bosta podpirali sodelovanje v zvezi z odpravo ovir pri trgovini z naravnimi viri.
5.
Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko na sejo skupnega odbora uvrsti in na njej obravnava katera koli zadeva,
povezana s trgovino z naravnimi viri, kakor določa člen 49.

Člen 38
Izobraževanje, raziskave, mladi in poklicno usposabljanje
1.
Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali sodelovanje na področju izobraževanja, raziskav, mladih in poklicnega
usposabljanja. Soglašata, da bosta spodbujali ozaveščanje o možnostih izobraževanja v Uniji in v Afganistanu.
2.

Pogodbenici nadalje spodbujata ukrepe za:

(a) vzpostavitev vezi med svojimi visokošolskimi ustanovami, strokovnimi agencijami in mladinskimi organizacijami;
(b) spodbujanje izmenjave informacij in strokovnega znanja ter mobilnosti študentov, mladih in mladinskih delavcev,
raziskovalcev, akademikov in drugih strokovnjakov ter
(c) podporo krepitvi zmogljivosti in razvoju kakovosti poučevanja in učenja, pri čemer se upoštevajo druge pomembne
izkušnje, pridobljene na tem področju.
3.
Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali izvajanje programov visokošolskega izobraževanja in izobraževanja
mladih, kot je program Unije Erasmus+, ter programov usposabljanja in mobilnosti raziskovalcev, kot je ukrep Marie
Skłodowske–Curie, ter spodbujali svoje izobraževalne ustanove, naj sodelujejo v skupnih programih, da bi se spodbujali
akademsko sodelovanje in mobilnost ter sodelovanje med mladinskimi organizacijami, vključno s krepitvijo mobilnosti
mladih ter mladinskih delavcev v okviru neformalnega izobraževanja in učenja.
4.
Spodbuja se sodelovanje na področju raziskav, tudi v okviru Obzorja 2020 – okvirnega programa Unije za
raziskave in inovacije (2014–2020).
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Člen 39
Energetika
1.
Pogodbenici si prizadevata za krepitev sodelovanja v energetskem sektorju z namenom izboljšanja proizvodnje,
oskrbe in porabe energije v Afganistanu, kar med drugim vključuje tudi:
(a) spodbujanje energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti;
(b) okrepljeno tehnološko sodelovanje ter
(c) poklicno usposabljanje.
2.
Pogodbenici priznavata, da je pregleden, nediskriminatoren okvir, v katerem ni izkrivljanj in ki temelji na pravilih,
najboljši način za vzpostavitev ugodnega okolja za tuje neposredne naložbe v energetski sektor.

Člen 40
Promet
Pogodbenici se strinjata, da dejavno sodelujeta na področjih skupnega interesa, ki zadevajo vse vrste prometa, zlasti
letalskega, in intermodalnih povezav, med drugim za:
(a) olajšanje pretoka blaga in potnikov;
(b) zagotovitev varnosti, zaščite in varstva okolja;
(c) usposabljanje osebja ter
(d) povečanje naložbenih priložnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja s pomočjo izboljšanih prometnih povezav
v celotni regiji.

Člen 41
Zaposlovanje in socialni razvoj
1.
V skladu s členom 12 pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali na področju zaposlovanja in socialnega razvoja,
vključno z razvojem trga dela in zaposlovanjem mladih, varnostjo in zdravjem pri delu, enakostjo spolov in dostojnim
delom.
2.
Oblike sodelovanja lahko med drugim vključujejo vzajemno dogovorjene posebne programe in projekte ter dialog,
sodelovanje in pobude o temah vzajemnega interesa na dvostranski in večstranski ravni, kot v okviru MOD.

Člen 42
Kmetijstvo, razvoj podeželja, živinoreja in namakanje
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali z namenom, da se razvijejo zmogljivosti Afganistana na področju
kmetijstva, živinoreje in možnosti preživetja podeželskega prebivalstva. To sodelovanje zajema:
(a) kmetijsko politiko in povečanje produktivnosti za zagotavljanje zanesljive preskrbe s hrano;
(b) v skladu z naslovom IV, možnosti za olajšanje kmetijske dejavnosti in trgovine s kmetijskimi proizvodi, tudi trgovine
z rastlinami, živalmi, rejnimi živalmi in njihovimi proizvodi, z namenom nadaljnjega razvoja panoge z glavnim
poudarkom na podeželju;
(c) dobro počutje živali in rejnih živali;
(d) razvoj podeželja;

L 67/20

Uradni list Evropske unije

SL

14.3.2017

(e) izmenjavo izkušenj in omrežja sodelovanja med lokalnimi zastopniki ali gospodarskimi subjekti, zlasti na področjih,
kot je prenos raziskav in tehnologije;
(f) razvoj politik v zvezi z zdravjem in kakovostjo rastlin, živali in rejnih živali;
(g) predloge in pobude za sodelovanje, predložene mednarodnim kmetijskim organizacijam;
(h) razvoj trajnostnega in okolju prijaznega kmetijstva, vključno s pridelavo poljščin, biogorivi in prenosom bioteh
nologij;
(i) varstvo sort rastlin, semensko tehnologijo in biotehnologijo v kmetijstvu;
(j) razvoj zbirk podatkov in informacijskih mrež o kmetijstvu in rejnih živalih ter
(k) usposabljanje o kmetijstvu in veterinarstvu.

Člen 43
Okolje in podnebni ukrepi
1.
Pogodbenici sodelujeta z namenom pomagati Afganistanu uvesti visoko raven varstva okolja ter spodbujati
ohranjanje in upravljanje naravnih virov in biotske raznolikosti, vključno z gozdovi, v interesu trajnostnega razvoja ter
prilagoditev na podnebne spremembe in njihovo blažitev.
2.
Pogodbenici si prizadevata spodbujati ratifikacijo, izvajanje in upoštevanje večstranskih sporazumov na področju
okolja in podnebnih sprememb.
3.
Pogodbenici si prizadevata krepiti sodelovanje na področju prilagajanja podnebnim spremembam in njihovih
blažitev, s posebnim poudarkom na vodnih virih.

Člen 44
Javno zdravje
Pogodbenici soglašata, da se bodo v okviru njunega sodelovanja obravnavali reforma zdravstvenega sektorja ter prepre
čevanje in obvladovanje hudih bolezni, med drugim s spodbujanjem izvajanja mednarodnih zdravstvenih sporazumov.
To vključuje tudi prizadevanja za razširitev dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva v Afganistanu, izboljšanje
kakovosti zdravstvenih storitev za ranljive skupine, zlasti ženske in otroke, izboljšanje dostopa do čiste vode in
komunalne ureditve ter spodbujanje higiene.

Člen 45
Kultura
1.
Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali sodelovanje na področju kulture, da bi povečali vzajemno razumevanje
in poznavanje kultur. V ta namen podpirata in spodbujata ustrezne ukrepe civilne družbe. Spoštujeta kulturno
raznolikost.
2.
Pogodbenici si prizadevata sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje kulturnih izmenjav in izvajanje skupnih pobud
na različnih kulturnih področjih, vključno s sodelovanjem na področju ohranjanja dediščine.
3.
Pogodbenici se strinjata, da se bosta posvetovali in sodelovali v ustreznih mednarodnih forumih, kot je Unesco, da
bi uresničili skupne cilje, kot sta spodbujanje kulturne raznolikosti in varstvo kulturne dediščine. V zvezi s kulturno
raznolikostjo se tudi strinjata, da bosta spodbujali izvajanje Konvencije Unesco o varovanju in spodbujanju raznolikosti
kulturnih izrazov iz leta 2005.
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Člen 46
Informacijska družba
Pogodbenici si ob priznavanju, da so informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ključne značilnosti sodobnega
življenja ter da so bistvenega pomena za gospodarski in družbeni razvoj, izmenjujeta stališča o svojih politikah na tem
področju, da bi spodbudili gospodarski razvoj, vključno s povezljivostjo za namene izobraževanja in raziskovanja.
Ustrezno preverita, kako bi lahko najbolje sodelovali na tem področju, zlasti kar zadeva trgovino s proizvodi IKT,
regulativne vidike elektronskih komunikacij in druga vprašanja informacijske družbe.

Člen 47
Avdiovizualna in medijska politika
Pogodbenici bosta spodbujali, podpirali in lajšali izmenjavo, sodelovanje ter dialog med svojimi ustreznimi institucijami
in zastopniki na področjih avdiovizualne in medijske politike. Strinjata se, da bosta na teh področjih vzpostavili stalen
dialog.

NASLOV VII
REGIONALNO SODELOVANJE

Člen 48
Regionalno sodelovanje
1.
Pogodbenici priznavata, da so pobude regionalnega sodelovanja nujne za obnovo statusa Afganistana kot
kopenskega mostu med srednjo Azijo, južno Azijo in Bližnjim vzhodom ter za spodbujanje gospodarske rasti in
politične stabilnosti v regiji. V zvezi s tem soglašata, da bosta sodelovali pri spodbujanju regionalnega sodelovanja s
pomočjo ukrepov, ki bodo podpirali prizadevanja afganistanske vlade za gradnjo zmogljivosti, zlasti ministrstva za
zunanje zadeve. Izboljšanje zmogljivosti bo vladi omogočalo, da bo imela večjo vlogo v različnih regionalnih organi
zacijah, procesih in forumih. To sodelovanje lahko zajema ukrepe za krepitev zmogljivosti in zaupanja, na primer
v obliki izobraževalnih programov, delavnic in seminarjev, izmenjav strokovnjakov, študij in drugih ukrepov, o katerih se
dogovorita pogodbenici.
2.
Pogodbenici izražata pohvalo in ponovno potrjujeta svojo podporo carigrajskemu procesu kot pomembni pobudi
za spodbujanje političnega sodelovanja med Afganistanom in njegovimi sosedami, vključno z ukrepi za krepitev
zaupanja, kot so bili dogovorjeni na ministrski konferenci „Srce Azije“ v Kabulu 14. junija 2012. Unija podpira
prizadevanja Afganistana za zagotovitev učinkovitega izvajanja ukrepov za krepitev zaupanja in drugih regionalnih
zavez.
3.
Pogodbenici nadalje soglašata, da bosta spodbujali regionalno sodelovanje s pomočjo diplomatskih stikov in
v okviru regionalnih forumov, v katerih sodelujeta.

NASLOV VIII
INSTITUCIONALNI OKVIR

Člen 49
Skupni odbor
1.

Ustanovi se skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic na najvišji možni ravni, katerega naloge so:

(a) zagotavljati pravilno delovanje in izvajanje tega sporazuma;
(b) določati prednostne naloge glede na cilje tega sporazuma;
(c) spremljati razvoj celovitega partnerstva med pogodbenicama in dajati priporočila za spodbujanje ciljev tega
sporazuma;
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(d) po potrebi zahtevati informacije od odborov in drugih organov, ustanovljenih v skladu z drugimi sporazumi,
sklenjenimi med pogodbenicama, ter proučiti poročila, ki jih ti predložijo;
(e) izmenjava mnenj in dajanje predlogov glede vprašanj skupnega interesa, vključno s prihodnjimi ukrepi in viri, ki so
na voljo za njihovo izvajanje;
(f) reševati razhajanja, ki bi izhajala iz uporabe ali razlage tega sporazuma ter
(g) proučiti vse informacije, ki jih predloži ena od pogodbenic glede izpolnjevanja obveznosti, in se posvetovati, da se
v skladu s členom 54 doseže rešitev glede kakršnega koli razhajanja.
2.
Skupni odbor se praviloma sestaja izmenično v Kabulu in Bruslju na sporazumno določen datum. Po dogovoru
med pogodbenicama se lahko skličejo tudi izredni sestanki skupnega odbora. Skupnemu odboru pogodbenici
predsedujeta izmenično. Dnevni red sestankov skupnega odbora se določi sporazumno.
3.
Skupni odbor lahko odloči, da se ustanovijo posebni odbori ali delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju
njegovih nalog. Določi sestavo in naloge takih odborov ali skupin ter njihov način delovanja.
4.
Skupni odbor zagotovi ustrezno delovanje vseh sektorskih sporazumov ali protokolov, ki jih pogodbenici skleneta
v okviru tega sporazuma.
5.

Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

NASLOV IX
KONČNE DOLOČBE

Člen 50
Sredstva za uresničevanje sodelovanja
V obsegu, v katerem to omogočajo njuni predpisi, postopki in viri, Unija Afganistanu zagotavlja tehnično in finančno
pomoč za uresničevanje sodelovanja iz tega sporazuma, medtem ko da Afganistan na razpolago ustrezna sredstva,
vključno s finančnimi sredstvi, za izpolnitev dogovorjenih ciljev.

Člen 51
Sodelovanje na področju boja proti goljufijam
1.
Pogodbenici izvajata finančno pomoč v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in sodelujeta pri zaščiti
svojih finančnih interesov. Sprejmeta učinkovite ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in vseh drugih nezakonitih
dejavnosti ter boj proti tem pojavom, ki škodijo njunim finančnim interesom.
2.
Vsi dodatni sporazumi ali finančni instrumenti, ki jih bosta sklenili pogodbenici med izvajanjem tega sporazuma,
vključujejo posebne klavzule o finančnem sodelovanju, ki zajemajo preglede na kraju samem, inšpekcijske preglede,
kontrole in ukrepe proti goljufijam, med drugim tudi ukrepe, ki jih izvajata Evropsko računsko sodišče in Evropski urad
za boj proti goljufijam.
3.
Za namen pravilnega izvajanja tega člena pristojni organi pogodbenic izmenjajo informacije in na zahtevo katere
koli pogodbenice opravijo posvetovanja v skladu z ustrezno zakonodajo.
4.
Afganistanski organi redno preverjajo, ali se ukrepi, ki se financirajo s sredstvi Unije, pravilno izvajajo. Sprejmejo
ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in kakršnih koli drugih nezakonitih dejavnosti, ki vplivajo na takšna
sredstva. O vseh takšnih ukrepih obvestijo Evropsko komisijo.
5.
Afganistanski organi Evropski komisiji nemudoma posredujejo vse prejete informacije o domnevnih ali dejanskih
primerih goljufije, korupcije ali kakršnih koli drugih nezakonitih dejavnostih v zvezi s porabo sredstev Unije. V primeru
suma goljufije ali korupcije se obvesti tudi Evropski urad za boj proti goljufijam. Afganistanski organi prav tako
obvestijo Evropsko komisijo o vseh ukrepih, sprejetih v zvezi z dejstvi, sporočenimi v skladu s tem odstavkom.
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6.
Afganistanski organi zagotovijo preiskavo in pregon domnevnih in dejanskih primerov goljufije, korupcije ali
katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki škodi sredstvom Unije. Po potrebi lahko Evropski urad za boj proti goljufijam
pomaga pristojnim afganistanskim organom pri tej nalogi.
7.
Evropski urad za boj proti goljufijam se v skladu z zakonodajo Unije in izključno za zaščito finančnih interesov
Unije na zahtevo pooblasti, da izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem v Afganistanu. Ti morajo biti pripravljeni in
izvedeni v tesnem sodelovanju s pristojnimi afganistanskimi organi. Afganistanski organi Evropskemu uradu za boj proti
goljufijam zagotovijo vso potrebno pomoč, da lahko ta opravi svoje naloge.
8.
Evropski urad za boj proti goljufijam se lahko s pristojnimi afganistanskimi organi dogovori za nadaljnje
sodelovanje na področju boja proti goljufijam, vključno s sklenitvijo operativnih sporazumov.

Člen 52
Nadaljnji razvoj Sporazuma
Katera koli pogodbenica lahko oblikuje predloge za razširitev področja uporabe sodelovanja iz tega sporazuma ob
upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri njegovem izvajanju.

Člen 53
Drugi sporazumi
1.
Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije niti ta
sporazum niti ukrepi, sprejeti v skladu z njim, ne vplivajo na pristojnost držav članic Evropske unije, da izvajajo
dvostransko sodelovanje z Afganistanom ali da sklenejo, če je to ustrezno, bilateralne sporazume in sporazume
o sodelovanju z Afganistanom. Ta sporazum ne vpliva na uporabo ali izvajanje obveznosti, ki jih imata pogodbenici
v zvezi s tretjimi stranmi.
2.
Pogodbenici lahko ta sporazum dopolnita s sklenitvijo posebnih sporazumov na katerem koli področju
sodelovanja, ki spada na njegovo področje uporabe. Taki posebni sporazumi so sestavni del splošnih dvostranskih
odnosov, kot jih ureja ta sporazum, in so del skupnega institucionalnega okvira.

Člen 54
Izpolnjevanje obveznosti
1.

Pogodbenici lahko na skupni odbor naslovita vsa razhajanja glede uporabe ali razlage tega sporazuma.

2.
Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila kakšne obveznosti iz tega sporazuma, lahko
sprejme ustrezne ukrepe v skladu s tem sporazumom ali katerim koli posebnim sporazumom iz člena 53(2).
3.
Preden to stori, skupnemu odboru predloži, razen v posebno nujnem primeru, vse ustrezne informacije, potrebne
za temeljito proučitev položaja, da bi našli rešitev, sprejemljivo za pogodbenici.
4.
Pri izbiri ustreznih ukrepov morajo imeti prednost tisti, ki najmanj ovirajo delovanje tega sporazuma ali katerega
koli posebnega sporazuma iz člena 53(2). O navedenih ukrepih se takoj obvesti druga pogodbenica, pri čemer se na
zahtevo druge pogodbenice o njih posvetuje skupni odbor.
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5.
Pogodbenici se strinjata, da za namene pravilne razlage in praktične uporabe tega sporazuma pojem „posebno
nujni primeri“ v odstavku 3 pomeni primere, ko pride do bistvene kršitve tega sporazuma s strani ene od pogodbenic.
Bistvena kršitev tega sporazuma zajema:
(a) zavračanje izvajanja tega sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava, ali
(b) kršitev katerih koli bistvenih elementov tega sporazuma iz člena 2(3) in člena 9(2).

Člen 55
Zmogljivosti
Za lažje sodelovanje v okviru tega sporazuma se pogodbenici strinjata, da bosta v skladu s svojimi notranjimi pravili in
predpisi uradnikom ter strokovnjakom, vključenim v izvajanje sodelovanja, zagotovili ustrezne zmogljivosti, ki jih
potrebujejo za opravljanje svojih nalog.

Člen 56
Varnostni interesi in razkritje informacij
1.
Določbe tega sporazuma ne posegajo v zakone in predpise pogodbenic o dostopu javnosti do uradnih
dokumentov.
2.
Nobena določba tega sporazuma se ne razlaga v smislu, da bi morala katera od pogodbenic predložiti informacije,
za katere meni, da je njihovo razkritje v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi.
3.

Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost zaščiti tajnih podatkov, prejetih v okviru njunega sodelovanja.

Člen 57
Opredelitev pogodbenic
V tem sporazumu izraz „pogodbenici“ pomeni Unijo ali njene države članice oziroma Unijo in njene države članice
v skladu z njihovimi pristojnostmi na eni strani ter Afganistan na drugi strani.

Člen 58
Ozemeljska uporaba
Ta sporazum se uporablja na ozemlju, na katerem se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju
Evropske unije, pod pogoji, določenimi v teh pogodbah, in na ozemlju Afganistana.

Člen 59
Začetek veljavnosti, začasna uporaba, trajanje in odpoved
1.
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita
o dokončanju pravnih postopkov, potrebnih v ta namen.
2.
Ne glede na odstavek 1 Unija in Afganistan soglašata, da ta sporazum začasno uporabljata v delu, ki ga določi
Unija v skladu z odstavkom 3 in v skladu z njunimi notranjimi postopki in zakonodajo.
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Sporazum se začne začasno uporabljati od prvega dneva drugega meseca, ki sledi dnevu, ko je prejeto naslednje:

(a) obvestilo Unije o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen, z navedbo delov Sporazuma, ki se uporabljajo
začasno, ter
(b) deponirano listino Afganistana o ratifikaciji v skladu z njegovimi postopki in veljavno zakonodajo.
4.
Ta sporazum je veljaven za začetno obdobje desetih let. Veljavnost se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna
obdobja, razen če šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera koli pogodbenica drugo pogodbenico pisno
uradno obvesti, da veljavnosti Sporazuma ne namerava podaljšati.
5.
Vse spremembe tega sporazuma se sprejmejo s soglasjem pogodbenic in začnejo veljati šele potem, ko ena drugo
uradno obvestita, da so končani pravni postopki, potrebni v ta namen.
6.
Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove tako, da o tem pisno obvesti drugo pogodbenico. Odpoved začne
učinkovati šest mesecev po tem, ko je pogodbenica prejela takšno uradno obvestilo.
7.
Uradna obvestila v skladu s tem členom se predložijo generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije oziroma
ministrstvu za zunanje zadeve Afganistana.

Člen 60
Verodostojna besedila
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem,
grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem,
portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem, paštunskem jeziku in jeziku dari, pri čemer so
besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

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

14.3.2017
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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

Uradni list Evropske unije

14.3.2017

14.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/31

SKLEP SVETA (EU) 2017/435
z dne 28. februarja 2017
o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine
afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen
v Luxembourgu 25. junija 2005
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 v povezavi s točko (a) drugega pododstavka
člena 218(6) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 23. februarja 2009 pooblastil Komisijo, da v imenu Unije in njenih držav članic začne pogajanja o drugi
spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani
ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija
2000 (2), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz
Cotonouja).

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2010/648/EU (4) so pogodbenice Sporazum o drugi spremembi Sporazuma iz
Cotonouja (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisale na zasedanju Sveta ministrov AKP-EU 22. junija 2010
v Ouagadougouju, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta ministrov AKP-EU št. 2/2010 (5) se je Sporazum začasno uporabljal od 31. oktobra
2010.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija
2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (6), se odobri v imenu Evropske unije.

Člen 2
Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Unije deponira listino o odobritvi iz člena 93 Sporazuma iz
Cotonouja, s čimer se izrazi soglasje Unije s to zavezo.
(1)
(2)
(3)
(4)

UL C 65, 19.2.2016, str. 257.
UL L 317, 15.12.2000, str. 3.
UL L 209, 11.8.2005, str. 27.
Sklep Sveta 2010/648/EU z dne 14. maja 2010 o podpisu Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega
v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005, v imenu Evropske unije (UL L 287,
4.11.2010, str. 1).
(5) Sklep št. 2/2010 Sveta ministrov AKP-EU z dne 21. junija 2010 glede prehodnih ukrepov za obdobje od dne podpisa do dne začetka
veljavnosti Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni
strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič
spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 68).
(6) Sporazum, skupaj z izjavami, priloženimi Sklepni listini, je bil objavljen v UL L 287, 4.11.2010, str. 3.
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Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. februarja 2017
Za Svet
Predsednik
J. HERRERA
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SKLEP SVETA (EU) 2017/436
z dne 6. marca 2017
o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi
v imenu Evropske unije
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s
členom 218(5) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 16. junija 2014 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj s tretjimi državami za sklenitev sporazumov
o trgovini z ekološkimi proizvodi.

(2)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla sporazum z Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi
(v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

V tem sporazumu Unija in Republika Čile priznavata enakovrednost svojih zadevnih pravil o ekološki pridelavi in
sistemov nadzora v zvezi z ekološkimi proizvodi.

(4)

Sporazum je namenjen spodbujanju trgovine z ekološkimi proizvodi, prispevanju k razvoju in širitvi ekološkega
sektorja v Uniji in Republiki Čile ter doseganju visoke ravni upoštevanja načel iz pravil o ekološki pridelavi,
jamstva sistemov nadzora in neoporečnosti ekoloških proizvodov. Sporazum je namenjen tudi izboljšanju zaščite
zadevnih ekoloških logotipov Unije in Republike Čile in izboljšanju regulativnega sodelovanja med pogodbe
nicama pri vprašanjih, povezanih z ekološko pridelavo.

(5)

Sporazum bi bilo treba podpisati –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Podpis, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi se odobri s
pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.
Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. marca 2017
Za Svet
Predsednik
R. GALDES
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UREDBE
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2017/437
z dne 13. marca 2017
o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki
spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), ter zlasti člena 14(1) in (3)
Uredbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ob upoštevanju
naslednjega:
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Svet je pregledal posamezne uvrstitve na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014. Navedeno prilogo bi
bilo treba spremeniti ter črtati vnosa za dve osebi.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se premeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. marca 2017
Za Svet
Predsednik
L. GRECH

(1) UL L 78, 17.3.2014, str. 6.
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PRILOGA

I. Vnosa glede naslednjih oseb se črtata s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 269/2014:
OSEBE

„99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV“

II. Vnosi glede spodaj navedenih oseb in subjektov s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se nadomestijo
z naslednjimi vnosi:
OSEBE

Ime

„2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Podatki o istovetnosti

Konstantinov je imel kot predsedu
Kraj rojstva: Vladimirovka (tudi joči Vrhovnemu svetu Avtonomne
republike Krim pomembno vlogo
Vladimirovca), območje
pri odločitvah „Vrhovnega sveta“
Slobozie, SSR Moldavija (zdaj
v zvezi z „referendumom“ proti oze
Republika Moldavija) ali
meljski nedotakljivosti Ukrajine in je
Bogomol, SSR Moldavija
pozival volivce, naj na referendumu
16. marca 2014 glasujejo za neod
visnost Krima. Bil je eden od sopod
pisnikov „pogodbe o pristopu Krima
k Ruski federaciji“ z dne 18. marca
2014.

Datum rojstva: 19.11.1956

Datum rojstva: 15.8.1976
Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR
Burjatija (Ruska SFSR)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Datum
uvrstitve na
seznam

17.3.2014

Od 17. marca 2014 je „predsed
nik“ „Državnega sveta“ t. i. „Repu
blike Krim“.

ТЕМИРГАЛИЕВ)

4.

Razlogi

Termigalijev je imel kot nekdanji
podpredsednik vlade Krima po
membno vlogo pri odločitvah „Vr
hovnega sveta“ o „referendumu“
proti ozemeljski nedotakljivosti
Ukrajine, ki je bil 16. marca 2014.
Dejavno je lobiral za vključitev
Krima v Rusko federacijo.

17.3.2014

11. junija 2014 je odstopil s polo
žaja „prvega podpredsednika vlade“
t. i. „Republike Krim“.
Datum rojstva: 15.7.1974
Kraj rojstva: Harkov, SSR
Ukrajina

Berezovskij je bil 1. marca 2014
imenovan za poveljnika ukrajinske
mornarice, vendar pa je potem za
prisegel krimskim oboroženim si
lam ter tako prelomil zaprisego
ukrajinski mornarici.
Imenovan je bil za namestnika po
veljnika črnomorske flote Ruske fe
deracije.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 13.6.1961
Kraj rojstva: Moskva ali
Sevastopol

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Datum rojstva: 18.1.1970
Kraj rojstva: Artemivsk
(Артемовск) (preimenovano
nazaj v Bakhmut/Бахмут leta
2016), Doneško okrožje,
Ukrajina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Datum rojstva: 28.9.1953 ali
28.8.1953
Kraj rojstva: Simferopol

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Čalij je 23. februarja 2014 na za
htevo javnosti postal „ljudski župan
Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“.
Dejavno se je zavzemal, naj Sevasto
pol postane ločena enota Ruske fe
deracije po referendumu 16. marca
2014. Bil je eden od sopodpisnikov
„pogodbe o pristopu Krima k Ruski
federaciji“18. marca 2014. Od 1. do
14. aprila 2014 je bil vršilec dolž
nosti „guvernerja“ Sevastopola, sicer
pa je nekdanji „izvoljeni“ predsednik
zakonodajne skupščine mesta Seva
stopol. Je član „zakonodajne skup
ščine“ mesta Sevastopol.

17.3.2014

„Predsednik vlade“ Aksjonov je
Zimo 3. marca 2014 imenoval za
novega vodjo krimske varnostne
službe (SBU), v kar je ta privolil. Ru
ski obveščevalni službi (FSB) je
predal pomembne informacije,
vključno s podatkovno zbirko. Te
informacije so zajemale podatke
o aktivistih na Trgu neodvisnosti in
zagovornikih človekovih pravic s
Krima. Imel je pomembno vlogo pri
preprečevanju ukrajinskim obla
stem, da bi nadzirale ozemlje Krima.
Nekdanji krimski uradniki SBU so
11. marca 2014 razglasili ustanovi
tev neodvisne varnostne službe
Krima.

17.3.2014

Kot podpredsednik krimske vrhovne
rade je skupaj s Sergejem Aksjono
vim sprožil nezakonito razpustitev
vlade Avtonomne republike Krim.
K temu je pritegnil Vladimira Kon
stantinova in mu grozil z razrešit
vijo. Javno je priznal, da so bili po
slanci s Krima pobudniki poziva ru
skim vojakom, naj prevzamejo vr
hovno rado Krima. Bil je eden prvih
krimskih voditeljev, ki se je javno
zavzel za priključitev Krima Rusiji.

17.3.2014

Član Zveznega sveta Ruske federa
cije iz t. i. „Republike Krim“.
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 30.7.1970
Kraj rojstva: Sankt Peterburg
(nekoč Leningrad)

L 67/37
Datum
uvrstitve na
seznam

Razlogi

Nekdanji podpredsednik
dume Ruske federacije.

državne

17.3.2014

Dejavno je podpiral napotitev ru
skih oboroženih sil v Ukrajino in
priključitev Krima. Osebno je vodil
demonstracije v podporo napotitve
ruskih oboroženih sil v Ukrajino.
Trenutno je podpredsednik odbora
državne dume Ruske federacije za
zunanje zadeve.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Datum rojstva: 4.1.1968
Kraj rojstva: Moskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Nekdanji predsednik odbora Skup
nosti neodvisnih držav (SND) v dr
žavni dumi Ruske federacije (član
stranke LDPR).

17.3.2014

Dejavno je podpiral napotitev ru
skih oboroženih sil v Ukrajino in
priključitev Krima.
Trenutno je predsednik odbora dr
žavne dume Ruske federacije za zu
nanje zadeve.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Datum rojstva: 22.3.1958
Kraj rojstva: Ordžonikice,
ASSR Severna Osetija

Nekdanji poveljnik južnega voja
škega območja Rusije, katerega sile
so nameščene na Krimu; črnomor
ska flota spada pod Galkinovo po
veljstvo; velik del sil je na Krim pri
šel prek južnega vojaškega območja.
Sile južnega vojaškega območja so
nameščene na Krimu. Odgovoren je
za del ruske vojaške prisotnosti na
Krimu, ki spodkopava suverenost
Ukrajine in je krimskim oblastem
pomagala preprečevati javne de
monstracije proti prizadevanjem za
referendum in priključitev Rusiji.
Poleg tega pod nadzor tega območja
spada tudi črnomorska flota.
Trenutno je zaposlen v centralnem
aparatu ruskega Ministrstva za ob
rambo.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 27.10.1954
Kraj rojstva: Sankt Peterburg
(nekoč Leningrad)

14.3.2017

Razlogi

Namestnik predsednika državne
dume. Javno podprl namestitev ru
skih sil v Ukrajini. Javno podprl
sporazum o ponovni rusko-krimski
združitvi in s tem povezano zvezno
ustavno pravo.

Datum
uvrstitve na
seznam

21.3.2014

Od oktobra 2016 je direktor zuna
nje obveščevalne službe Ruske fede
racije. Stalni član in sekretar Var
nostnega sveta Ruske federacije.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

Datum rojstva: 27.3.1963
Kraj rojstva: Sevastopol, SSR
Ukrajina

Nekdanji namestnik poveljnika čr
nomorske flote, kontraadmiral.

21.3.2014

Odgovoren je za poveljevanje ru
skim silam, ki so zasedle suvereno
ukrajinsko ozemlje.
Trenutno je viceadmiral, vršilec
dolžnosti poveljnika ruske baltske
flote.

Datum rojstva: 10.10.1955
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Vodja krimske volilne komisije. Od
govoren je za izvedbo referenduma
na Krimu. V skladu z ruskim siste
mom pristojen za podpis referen
dumskih rezultatov.

21.3.2014

Vodja sevastopolske volilne komi
sije. Odgovoren je za izvedbo refe
renduma na Krimu. V skladu z ru
skim sistemom pristojen za podpis
referendumskih rezultatov.

21.3.2014

Nekdanja namestnica predsednika
državne dume. Pobudnica in ena od
podpornikov nedavnih zakonodaj
nih predlogov v Rusiji, na podlagi
katerih bi se regije drugih držav
lahko pridružile Rusiji brez pred
hodne privolitve njihovih centralnih
organov.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Datum rojstva: 21.8.1946
Kraj rojstva: Šmakovka,
območje Primorskega

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (born
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (born
ДМИТРИЕВА))

Datum rojstva: 9.12.1954
Kraj rojstva: Buj, območje
Kostrome

Od septembra 2015 je članica Zve
znega sveta območja Omska.

14.3.2017
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 15.9.1949
Kraj rojstva: Moskva

L 67/39

Razlogi

Nekdanji pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v t. i.
Zveznem okrožju Krim, nestalni
član ruskega Varnostnega sveta. Od
govoren je za izvajanje ustavnih od
ločb voditelja ruske države na
ozemlju priključene Avtonomne re
publike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.4.2014

Trenutno pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v Zvez
nem okrožju Severni Kavkaz.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Datum rojstva: 22.8.1960
Kraj rojstva: Alagir, ASSR
Severna Osetija, RSFSR

German PROKOPIV

Datum rojstva: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Kraj rojstva: Praga, Češka

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

29.4.2014

Trenutno pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v Sibir
skem zveznem okrožju. Član Var
nostnega sveta Ruske federacije.

Dejaven član „Luganske garde“. So
deloval je pri zasedbi zgradbe regio
nalnega urada Varnostne službe
v Lugansku.

29.4.2014

Še vedno dejaven vojaški borec
„Ljudske republike Lugansk“.

(tudi Li Van Chol,
Ли Ван Чоль)

44.

Nekdanji guverner priključenega
ukrajinskega mesta Sevastopol.

Datum rojstva: 13.2.1970
Kraj rojstva: Stahanov, Lugansk

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

Eden od voditeljev separatistične
skupine „Vojska jugovzhoda“, ki je
zasedla prostore Varnostne službe
v območju Luganska. Upokojeni ofi
cir. Pred zasedbo stavbe je imel s so
delavci v lasti orožje, ki ga je očitno
nezakonito pridobil iz Rusije in od
lokalnih kriminalnih združb.

29.4.2014

Dejaven udeleženec in organizator
separatističnih dejavnosti, koordina
tor dejavnosti „ruskih turistov“ v Do
necku. Soustanovitelj „državljanske
pobude Donbas za Evroazijsko
unijo“. Do 4. septembra 2015
„predsednik“ „Ljudskega sveta Ljud
ske republike Doneck“, trenutno
„prvi namestnik predsednika Sveta
ministrov“.

29.4.2014

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

Datum rojstva: 26.1.1972
Kraj rojstva: Doneck
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 1.5.1983
Kraj rojstva: Harcisk, Doneško
okrožje

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Eden od voditeljev radikalne ideolo
ške organizacije Ljudska milica
Donbasa. Dejavno je sodeloval pri
zasedbi več državnih zgradb na ob
močju Donecka.

29.4.2014

Identificiran kot uslužbenec glav
nega obveščevalnega direktorata ge
neralštaba Oboroženih sil Ruske fe
deracije (GRU). Udeležen je bil pri
incidentih v Slovjansku. Vodja ljud
skega gibanja „Nova Rusija“. Nekda
nji „minister za obrambo“ t. i. „Ljud
ske republike Doneck“.

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Datum rojstva: 17.12.1970
Kraj rojstva: Moskva

(tudi Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

4. novembra 2016 je v Moskvi or
ganiziral „ruski pohod“ za ruske na
cionaliste, ki podpirajo separatiste
v vzhodni Ukrajini.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.
Eden od organizatorjev „ruskega po
hoda“ novembra 2016.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Datum rojstva: 4.2.1964
Kraj rojstva: Aleksejevka,
območje Saratova

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

12.5.2014

Od 5. oktobra 2016 je predsednik
državne dume Ruske federacije.

Datum rojstva: 15.2.1957
Kraj rojstva: Barnaul

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Nekdanji prvi namestnik glavnega
tajnika urada ruskega predsednika.
Odgovoren je za nadzor nad politič
nim vključevanjem ukrajinskega ob
močja Krim v Rusko federacijo.

Nekdanji poveljnik ruskih letalskih
sil, generalpolkovnik. Na tem vod
stvenem položaju je odgovoren za
napotitev ruskih letalskih sil na
Krim.

12.5.2014

Trenutno je predsednik odbora dr
žavne dume Ruske federacije za ob
rambo.

Datum rojstva: 19.5.1960
Kraj rojstva: Ignatovo,
Vologodsko okrožje, ZSSR

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji predsednik odbora dume
za ustavno pravo. Odgovoren je za
utiranje poti sprejetju zakonodaje
o priključitvi Krima in Sevastopola
Ruski federaciji.

12.5.2014
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 30.1.1971
Kraj rojstva: vas Skvorcovo,
območje Simferopola, Krim

Petro Hryhorovych

L 67/41

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji vodja Zveznega urada za
migracije za Krim. Odgovoren je za
sistematično in pospešeno izdajanje
ruskih potnih listov prebivalcem
Krima.

12.5.2014

Nekdanji vodja Zveznega urada za
migracije za Sevastopol. Odgovoren
je za sistematično in pospešeno iz
dajanje ruskih potnih listov prebi
valcem Sevastopola.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Datum rojstva: 19.12.1962
Kraj rojstva: Zaporožje

Oleh Hryhorovych

Trenutno je pomočnik namestnika
predsednika mestnega sveta Sevasto
pola Mihaila Čalija.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (tudi Bes

(hudič))

Datum rojstva: 30.12.1965
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

(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))

Datum rojstva: 25.7.1980
Kraj rojstva: Makijevka
(Doneško okrožje)

Eden od voditeljev samooklicane
milice iz Horlivke. Prevzel je nadzor
nad stavbo urada ukrajinske var
nostne službe v Doneškem okrožju,
zatem pa zasedel okrožni urad Mi
nistrstva za notranje zadeve v mestu
Horlivka. Povezan je z Igorjem
Strelkovim/Girkinom in je bil pod
njegovim
poveljstvom
vpleten
v umor namestnika predsednika
mestnega sveta Horlivke Volodimi
rja Ribaka.

12.5.2014

Eden od voditeljev oboroženih sil
samooklicane „Ljudske republike
Doneck“. Po navedbah enega od vo
diteljev „Ljudske republike Doneck“
Pušilina je cilj teh sil „zaščititi prebi
valce Ljudske republike Doneck in
njeno ozemeljsko nedotakljivost“.

12.5.2014

L 67/42

Uradni list Evropske unije

SL

Ime

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 2.6.1970
Kraj rojstva: Dnjepropetrovsk

TSAROV

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

12.5.2014

12.5.2014

Datum rojstva: 12.1.1981

Nekdanji vodja centralne volilne ko
misije „Ljudske republike Doneck“.
Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na ka
terem naj bi potrdili samorazglasitev
„Ljudske republike Lugansk“.

12.5.2014

Datum rojstva: 18.3.1980

Poslanka državne dume, izvoljena
na ozemlju nezakonito priključene
Avtonomne republike Krim.

12.5.2014

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,

Nekdanji član rade; v tej funkciji je
javno pozival k ustanovitvi t. i.
„Zvezne republike Nova Rusija“, se
stavljene iz jugovzhodnih ukrajin
skih regij. Še vedno dejavno podpira
separatistične dejavnosti oziroma
politike. Nekdanji „predsednik“ t. i.
„parlamenta Unije Ljudske repu
blike“ („parlament Nove Rusije“).

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji vodja centralne volilne ko
misije „Ljudske republike Doneck“.
Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na ka
terem naj bi potrdili samorazglasitev
„Ljudske republike Doneck“. Nekda
nji „minister za delo in socialne za
deve“.

Roman
Viktorovych

59.

Razlogi

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

Roman Viktorovich Datum rojstva: 30.5.1980
LYAGIN

14.3.2017

Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Kraj rojstva: Mihajlovka,
območje Vorošilovgrada, SSR
Ukrajina, ali Evpatorija, SSR
Ukrajina

Nekdanja tožilka t. i. „Republike
Krim“. Dejavno je sodelovala pri
priključitvi Krima Rusiji.
Trenutno prva podpredsednica od
bora državne dume Ruske federacije
za varnost in boj proti korupciji.

14.3.2017
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 25.7.1972
Kraj rojstva: Moskva

L 67/43

Razlogi

Nekdanji t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Doneck“; v tej
funkciji je bil odgovoren za separati
stične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade
Ljudske republike Doneck“ (8. julija
2014 je na primer izjavil, da „naša
vojska izvaja posebno operacijo
proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); pod
pisnik memoranduma o soglasju
o „novoruski uniji“. Še vedno de
javno podpira separatistične dejav
nosti in politike; vodi „zvezo donba
ških prostovoljcev“.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Dejavno vključen v novačenje in
usposabljanje „prostovoljcev“, ki jih
pošljejo v boj v Donbas.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Datum rojstva: 18.12.1972
Kraj rojstva: Doneck

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Nekdanji t. i. „minister za varnost
Ljudske republike Doneck“; v tej
funkciji je bil odgovoren za separati
stične varnostne dejavnosti t. i.
„vlade Ljudske republike Doneck“.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

12.7.2014

Nekdanji t. i. „minister za obvešča
nje in množično komunikacijo“
„Ljudske republike Doneck“. Tre
nutno član t. i. „Ljudskega sveta“
„Ljudske republike Doneck“. Odgo
voren je za proseparatistične propa
gandne dejavnosti t. i. „vlade“ „Ljud
ske republike Doneck“.

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Datum rojstva: 6.11.1958
Kraj rojstva: Doneck

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 20.1.1964
Kraj rojstva: Iževsk, Ruska
federacija

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji t. i. „predsednik Sveta mi
nistrov Ljudske republike Lugansk“,
potrjen 8. julija 2014.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.
Še vedno izvaja dejavnosti financira
nja separatističnih struktur Ljudske
republike Lugansk.

67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

Datum rojstva: 25.11.1971
Kraj rojstva: Šargun,
Uzbekistan

Nekdanji t. i. „podpredsednik Sveta
ministrov Ljudske republike Lu
gansk“ (prej t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Lugansk“ in ne
kdanji tiskovni predstavnik „vojske
jugovzhoda“).

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

Odgovoren je za izjavo v imenu
„vojske jugovzhoda“, da ukrajinske
predsedniške volitve v „Ljudski re
publiki Lugansk“ zaradi „novega“
statusa regije niso izvedljive.

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Datum rojstva: 7.4.1980 ali
7.4.1979
Kraj rojstva: Stahanov,
Lugansko okrožje

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti „Vrhovnega
sveta“; Rusko federacijo je pozval,
naj prizna neodvisnost „Ljudske re
publike Lugansk“.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

70.

Do 25. marca 2016 t. i. „predsednik
Vrhovnega sveta Ljudske republike
Lugansk“. Nekdanji član t. i. „Ljud
skega sveta Ljudske republike Lu
gansk“.

Podpisnik memoranduma o soglasju
o „novi ruski uniji“.

Datum rojstva: 24.6.1964 ali
25.6.1964 ali 26.6.1964
Kraj rojstva: Lugansk (morda
v Kelmenciju, Černivško
okrožje)

Nekdanji t. i. „minister za obrambo“
in sedanji t. i. „voditelj“ „Ljudske re
publike Lugansk“.
Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 1.9.1950

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji stalni član Varnostnega
sveta Ruske federacije; nekdanji di
rektor zunanje obveščevalne službe
Ruske federacije. Kot član Varnost
nega sveta, ki ima svetovalno in us
klajevalno vlogo pri nacionalni var
nosti, sodeluje pri oblikovanju poli
tike ruske vlade, ki ogroža ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Nekdanji stalni član Varnostnega
sveta Ruske federacije; Kot član Var
nostnega sveta, ki ima svetovalno in
usklajevalno vlogo pri nacionalni
varnosti, sodeluje pri oblikovanju
politike ruske vlade, ki ogroža oze
meljsko nedotakljivost, suverenost
in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Datum rojstva: 10.7.1981

Poslanec državne dume.

25.7.2014

Kraj rojstva: Kraj rojstva:
Kujbišev (Samara)

V funkciji poslanca dume je razglasil
odprtje „de facto veleposlaništva“
nepriznane, t. i. „Donecke ljudske
republike“ v Moskvi; s svojimi deja
nji prispeva k spodkopavanju in
ogrožanju ozemeljske nedotakljivo
sti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine.

Kraj rojstva: Kurumoč,
območje Kujbiševa

Datum rojstva: 15.12.1950
Kraj rojstva: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/45

Trenutno je predsednik odbora ru
ske državne dume za telesno
vzgojo, šport in mladinske zadeve.

L 67/46
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82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 10.2.1983 (ali
10.3.1983)
Kraj rojstva: Sjevjerodoneck

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Razlogi

Eden od samooklicanih voditeljev
„Ljudske republike Doneck“. Pozival
je
k
ruskemu
posredovanju
v vzhodni Ukrajini, tudi z namestit
vijo ruskih mirovnih sil. Bil je pove
zan z Igorjem Strelkovom/Girki
nom, ki je odgovoren za dejavnosti,
ki spodkopavajo ali ogrožajo oze
meljsko nedotakljivost, suverenost
in neodvisnost Ukrajine. Gubarev je
bil odgovoren za novačenje ljudi
v oborožene sile separatistov.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Odgovoren je za zavzetje poslopja
regionalne vlade v Donecku s strani
proruskih sil; oklical se je za „ljud
skega guvernerja“.
Kljub temu, da mu je bila zaradi
ogrožanja ozemeljske nedotakljivo
sti Ukrajine odvzeta prostost in je
bil nato izpuščen, je imel še naprej
pomembno vlogo pri separatističnih
dejavnostih ter je tako spodkopaval
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Datum rojstva: 5.7.1983 ali
10.3.1983
Kraj rojstva: Kahovka,
Heršovsko okrožje

Kot nekdanja t. i. „ministrica za zu
nanje zadeve“ je bila odgovorna za
obrambo t. i. „Ljudske republike
Doneck“, s čimer je spodkopavala
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. S pre
vzemom in izvajanjem te funkcije
torej podpira dejavnosti in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine. Še vedno dejavno podpira
separatistične dejavnosti in politike.
Je članica t. i. Ljudskega sveta „Ljud
ske republike Doneck“.

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Podatki o istovetnosti

Fyodor Dmitrievich Datum rojstva: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Kraj rojstva: Doneck

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Datum rojstva: 2.4.1956
Kraj rojstva: Odesa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji t. i. „namestnik ministra za
obrambo“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“. Povezan je z Igorjem Strel
kovom/Girkinom, ki je odgovoren
za dejavnosti, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Berezin s prevzemom in izvajanjem
te funkcije podpira dejavnosti in po
litike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine. Še vedno dejavno
podpira separatistične dejavnosti in
politike.

25.7.2014

Samooklicani „predsednik“ t. i. „Re
publike Novorusije“, ki je pozval
Rusijo, naj pošlje vojake v Ukrajino.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije tako podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

25.7.2014

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

KAUROV

86.

L 67/47

Datum rojstva: 23.6.1972 (ali
23.7.1972)
Kraj rojstva: območje Vinice

Visoki svetovalec Igorja Strelkova/
Girkina, ki je odgovoren za dejavno
sti, ki spodkopavajo ali ogrožajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Zdri
liuk s prevzemom in izvajanjem te
funkcije tako podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

25.7.2014
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: morda
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

14.3.2017

Razlogi

Predstavnica za stike z javnostjo t. i.
„vlade“ t. i. „Ljudske republike Lu
gansk“, ki je dajala izjave, s katerimi
je med drugim upravičevala sestreli
tev ukrajinskega vojaškega letala, za
jetje talcev in bojne aktivnosti neza
konitih oboroženih skupin, s čimer
je spodkopavala ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in enotnost
Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

30.7.2014

Še naprej je dejavno zaposlena v ti
skovnem uradu Ljudske republike
Lugansk.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Datum rojstva: 13.1.1954
Kraj rojstva: Dzeržinsk
(Doneška regija)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Nekdanji član t. i. „Ljudskega sveta“
in nekdanji predsednik t. i. „Vrhov
nega sveta“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“, ki je sodeloval pri obliko
vanju politik in organizaciji nezako
nitega „referenduma“, ki je bil pod
laga za razglasitev t. i. „Ljudske re
publike Doneck“, ki je predstavljala
kršitev ozemeljske nedotakljivosti,
suverenosti in enotnosti Ukrajine.

30.7.2014

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Datum rojstva: 27.11.1967
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Datum rojstva: 26.6.1976
Kraj rojstva: Doneck

Njegovo sprejetje imenovanja za t. i.
„ministra za notranje zadeve Repu
blike Krim“ (na to mesto ga je 5.
maja 2014 z odlokom št. 301 ime
noval predsednik Rusije) in njegovo
delovanje v tej funkciji spodkopava
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in enotnost Ukrajine.

30.7.2014

S 7. avgustom 2014 je nadomestil
Aleksandra Borodaja kot t. i. „pred
sednika vlade“ „Ljudske republike
Doneck“. Trenutno je t. i. „voditelj“
„Ljudske republike Doneck“. Zakar
čenko s prevzemom in izvajanjem
te funkcije podpira dejavnosti in po
litike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

12.9.2014

14.3.2017
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (tudi
„Car“)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 14.10.1974
Kraj rojstva: Gorski

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Datum rojstva: 21.1.1983
Kraj rojstva: Debalčevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

L 67/49

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

S 14. avgustom 2014 je nadomestil
Igorja Strelkova/Girkina kot t. i.
„minister za obrambo“ „Ljudske re
publike Doneck“. Od aprila 2014
domnevno poveljuje enoti separati
stičnih borcev v Donecku, pri čemer
je obljubil, da bo izpeljal strateško
nalogo odvrnitve vojaške agresije
Ukrajine. S tem Kononov podpira
ukrepe in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

Povezan je z „ljudsko milico v Don
basu“. Med drugim je izjavil, da se
bodo še naprej borili tudi v preosta
lih delih države. Rudenko tako pod
pira dejavnosti in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Je član t. i. „Ljudskega sveta Ljudske
republike Doneck“.

12.9.2014

Nekdanji „minister za državno var
nost“ t. i. „Ljudske republike Do
neck“. Povezan je z Vladimirjem
Antjufejevom, ki je odgovoren za
separatistične „vladne“ dejavnosti
t. i. „vlade Ljudske republike Do
neck“. Tako podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine. Še vedno de
javno podpira separatistične dejav
nosti oziroma politike. Vodi „zvezo
donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Možni datum rojstva:
27.12.1977
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 26.7.1956
Kraj rojstva: Cioburciu, okraj
Slobozie, zdaj Republika
Moldavija

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Datum rojstva: 23.5.1971
Kraj rojstva: Džankoj

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji t. i. „podpredsednik vlade
Ljudske republike Doneck, pristojen
za socialne zadeve“. Povezan je
z Vladimirjem Antjufejevom, ki je
odgovoren za separatistične „vladne“
dejavnosti t. i. „vlade Ljudske repu
blike Doneck“. Tako podpira dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Varo
vanec namestnika ruskega predsed
nika vlade Dmitrija Rogozina. Vodja
administracije
Sveta
ministrov
„Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

12.9.2014

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik
vlade“ Krima. Šeremet je imel
ključno vlogo pri organizaciji in iz
vedbi referenduma o združitvi
Krima z Rusijo 16. marca. V času
referenduma je Šeremet domnevno
poveljeval promoskovskim „silam za
samoobrambo“ Krima. Tako podpira
dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

18. septembra 2016 je bil izvoljen
za poslanca dume z nezakonito
priključenega Krimskega polotoka.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Datum rojstva: 6.8.1960
Kraj rojstva: Stepnoj Dvorec

Nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za zuna
nje zadeve. Pri glasovanju 20. marca
2014 je podprl osnutek zveznega
ustavnega zakona „o vključitvi Re
publike Krim v Rusko federacijo in
nastanku novih zveznih subjektov
v okviru Ruske federacije – Repu
blike Krim in mesta z zveznim sta
tusom Sevastopol“.
Trenutno predsednik odbora ruske
državne dume za zadeve SND, evra
zijsko povezovanje in odnose s so
narodnjaki.

12.9.2014

14.3.2017
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Podatki o istovetnosti

Vladimir
Stepanovich

Datum rojstva: 5.4.1948

NIKITIN

Kraj rojstva: Opočka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Datum rojstva: 21.3.1964
Kraj rojstva: Kraj rojstva:
Rudni, območje Kostanaja,
Kazaška SSR

Datum rojstva: 28.5.1953
Kraj rojstva: Puškin

L 67/51

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl os
nutek zveznega ustavnega zakona
„o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zvez
nih subjektov v okviru Ruske fede
racije – Republike Krim in mesta
z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl os
nutek zveznega ustavnega zakona
„o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zvez
nih subjektov v okviru Ruske fede
racije – Republike Krim in mesta
z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji poslanec državne dume.
Nekdanji namestnik predsednika dr
žavne dume. Pri glasovanju 20.
marca 2014 je podprl osnutek zve
znega ustavnega zakona „o vključitvi
Republike Krim v Rusko federacijo
in nastanku novih zveznih subjek
tov v okviru Ruske federacije – Re
publike Krim in mesta z zveznim
statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Trenutno je član centralne volilne
komisije.
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 8.2.1963
Kraj rojstva: Kišinjev

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji poslanec državne dume.
Nekdanji poslanec državne dume,
predsednik komisije državne dume
za zakonske predpise za razvoj vo
jaškoindustrijskega kompleksa Ru
ske federacije. Je viden član „Zdru
žene Rusije“ in poslovnež z znatnimi
naložbami v Ukrajini in na Krimu.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.9.2014

Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku no
vih zveznih subjektov v okviru Ru
ske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevasto
pol“.
Trenutno je član Zveznega sveta Ru
ske federacije.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Datum rojstva: 29.9.1982 ali
23.9.1982

Kot nekdanji t. i. „vodja centralne
volilne komisije Luganska“ je bil od
govoren za organizacijo t. i. volitev
2. novembra 2014 v „Ljudski repu
bliki Lugansk“. Te „volitve“ so bile
v nasprotju z ukrajinskim pravom
in zato nezakonite. Oktobra 2015
je bil imenovan za t. i. „ministra za
pravosodje“ „Ljudske republike Lu
gansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije ter z organizacijo nezakonitih
„volitev“ je torej dejavno podpiral
dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (tudi Oleh
AKIMOV)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 15.9.1981
Kraj rojstva: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/53

Razlogi

Predstavnik „gospodarske unije Lu
ganska“ v „Nacionalnem svetu“
„Ljudske republike Lugansk“. Na t. i.
volitvah 2. novembra 2014 je kan
didiral za mesto t. i. „voditelja“
„Ljudske republike Lugansk“. Te „vo
litve“ so bile v nasprotju z ukrajin
skim pravom in zato nezakonite.
Od leta 2014 je „vodja“ t. i. „Zveze
sindikatov“ in član t. i. „Ljudskega
sveta“ „Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Aktivno podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, tudi

Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

ali Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Datum rojstva: 21.2.1970

Nekdanja t. i. „ministrica za zdravje“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Kandidirala na t. i. „volitvah“ 2. no
vembra 2014 na mesto „voditelja“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajin
skim pravom, zato so nezakonite.
S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“
torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

29.11.2014
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
tudi Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 7.8.1957
Kraj rojstva: mesto Stalino
(zdaj Doneck)

SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

14.3.2017

Razlogi

Član „parlamenta“ t. i. „Ljudske re
publike Doneck“, predsednik jav
nega združenja zveze veteranov Ber
kut Donbaškega okrožja in član
ljudskega gibanja „Za svobodni
Donbas“. Na t. i. „volitvah“ 2. no
vembra 2014 je kandidiral za vodi
telja t. i. „Ljudske republike Do
neck“. Te „volitve“ so bile v nasprotju
z ukrajinskim pravom in zato neza
konite.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(tudi Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

Datum rojstva: 30.8.1977
Kraj rojstva: Makijevka
(Doneško okrožje)

Nekdanji t. i. „zunanji minister“ in
t. i. „prvi namestnik predsednika“
„parlamenta“ „Ljudske republike Do
neck“. Na nezakonitih t. i. „volitvah“
2. novembra 2014 je kandidiral za
t. i. „voditelja“ „Ljudske republike
Doneck“. Te „volitve“ so bile v na
sprotju z ukrajinskim pravom in
zato nezakonite.
S sodelovanjem pri tej funkciji in
njenem opravljanju ter z uradno
kandidaturo na nezakonitih „volit
vah“ je torej dejavno podpiral dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo. Še vedno
dejavno podpira separatistične de
javnosti in politike.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 23.2.1969
Kraj rojstva: vas Belozernov,
Romodanovski okraj, ZSSR

KHALIKOV

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Razlogi

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik
vlade“ in prejšnji „generalni tožilec“
„Ljudske republike Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Ravil Zakariyovych

126.

L 67/55

Datum rojstva: 3.2.1963
Kraj rojstva: Moskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Nekdanji „podpredsednik vlade, pri
stojen za finance“ t. i. „Ljudske repu
blike Lugansk“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je podpiral dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno de
stabilizirajo.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Še vedno dejavno financira separati
stične strukture Ljudske republike
Lugansk.

127.

Oleg Evgenevich

Datum rojstva: 29.8.1969

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

BUHROV

128.

Nekdanji „minister za obrambo“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“.

Datum rojstva: 11.3.1976
Kraj rojstva: Džambul,
Kazahstan, trenutno ime: Taraz

Nekdanja „ministrica za izobraževa
nje, znanost, kulturo in religije“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

29.11.2014
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (tudi

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 17.3.1963
Kraj rojstva: Arhangelsk

Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji t. i. „minister v Svetu mi
nistrov“ (vodja administracije za
vladne zadeve) „Ljudske republike
Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (tudi
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Datum rojstva: 15.3.1961
Kraj rojstva: Vodjanske, okraj
Dobropilja, Doneško okrožje
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Nekdanji t. i. „minister za izobraže
vanje“ „Ljudske republike Doneck“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Trenutno je osebni svetovalec pred
sednika vlade Ljudske republike Do
neck.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (tudi
Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Datum rojstva: 10.5.1980 ali
21.10.1983

Član „Nacionalnega sveta“ t. i. „Ljud
ske republike Doneck“.

Kraj rojstva: Snežnoje,
Doneško okrožje

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO, tudi
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Datum rojstva: 12.3.1964
Kraj rojstva: Romni, Sumiško
okrožje
Ромны, Сумская область

„Namestnik vodje“ „Ljudskega sveta“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

29.11.2014

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, tudi
Givi

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 19.7.1980
Kraj rojstva: Ilovajsk

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

BASURIN

Datum rojstva: 27.6.1966
Kraj rojstva: Doneck

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

16.2.2015

Uradni govorec ministrstva za ob
rambo t. i. „Ljudske republike Do
neck“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Še vedno aktivno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Poveljnik bataljona „Somali“, oboro
žene separatistične skupine, vple
tene v spopade v vzhodni Ukrajini.

Datum
uvrstitve na
seznam

Še vedno je dejaven vojaški povelj
nik t. i. „Ljudske republike Doneck“.

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich

Razlogi

V tej funkciji je dejavno podpiral de
janja in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/57

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Datum rojstva: 20.5.1972 ali
30.5.1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Kraj rojstva: Lugansk

Nekdanji t. i. „minister za pravoso
dje“ nezakonite t. i. „Ljudske repu
blike Lugansk“. Od oktobra 2015
predsednik „centralne volilne komi
sije“ t. i. „Ljudske republike Lu
gansk“.

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.
Trenutno je predsednik t. i. „cen
tralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Datum rojstva: 2.7.1973
Kraj rojstva: Lizičansk,
Lugansko okrožje, ZSSR
Лисичанск Луганской области
УССР

Nekdanji t. i. „namestnik predsed
nika“ Sveta ministrov t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

16.2.2015
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (tudi
KUZOVLEV)

Datum rojstva: 7.1.1967

(Сергей Юрьевич

Мичуринск, Тамбовская
область

ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Podatki o istovetnosti

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Kraj rojstva: Mičurinsk,
Tambovsko okrožje

Datum rojstva: 20.1.1988
Kraj rojstva: Krasnoarmejsk

FILIPPOVA

(Катерина
Володимирівна
ФIЛIППОВА)

Aleksandr
Yurievich
TIMOFEEV

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)

Razlogi

T. i. vrhovni poveljnik ljudske milice
„Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

Nekdanja t. i. „ministrica za pravo
sodje“ t. i. „Ljudske republike Do
neck“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Kateryna
Volodymyrivna

142.

14.3.2017

Trenutno je osebna pomočnica
Aleksandra Vladimiroviča Zakar
čenka.

Datum rojstva: 15.5.1971
Kraj rojstva: Nevinomisk,
Stavropol Krai
Невинномысск,
Ставропольский край

Oleksandr
Yuriyovych

T. i. „minister za finance in davke“
„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

TYMOFEYEV

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Datum rojstva: 5.1.1967
Kraj rojstva: Baranjikivka,
Bilovodski okraj, Lugansko
okrožje
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

T. i. „minister za prihodke in davke“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 22.4.1985
Kraj rojstva: Herson

L 67/59

Razlogi

T. i. „minister za komunikacije“ t. i.
„Ljudske republike Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Datum rojstva: 10.12.1976
Kraj rojstva: Lugansk

BESEDINA

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

Datum rojstva: 25.7.1978 (ali
23.3.1975)

T. i. „generalni tožilec“ t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Krasni Luč,
Vorošilovgrad, območje
Luganska

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Datum rojstva: 8.5.1956

Kot nekdanji prvi namestnik mini
stra za obrambo (do 17. novembra
2015) je sodeloval pri napotitvi ru
skih enot v Ukrajino.

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Olha Ihorivna

146.

Nekdanja t. i. „ministrica za gospo
darski razvoj in trgovino“ t. i. „Ljud
ske republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Kaunas, Litva

V tej funkciji – v skladu s trenutno
strukturo ruskega Ministrstva za ob
rambo – sodeluje pri oblikovanju in
izvajanju politike ruske vlade. Ta
politika ogroža ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.
Trenutno je zaposlen pri Rosatomu.

16.2.2015

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Podatki o istovetnosti

14.3.2017

Razlogi

Datum rojstva: 11.9.1937

Poslanec državne dume.

Kraj rojstva: Časov Jar,
Ukrajina

Med obiskom t. i. Ljudske republike
Doneck je javno podprl separatiste.
Imenovan je bil tudi za častnega
konzula t. i. „Ljudske republike Do
neck“ v Ruski federaciji.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku no
vih zveznih subjektov v okviru Ru
ske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevasto
pol“.
Trenutno je prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za kul
turo.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Datum rojstva: 28.8.1977
Kraj rojstva: Bekabad, SSR
Uzbekistan

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.
Namestnik predsednika odbora
dume za narodnostna vprašanja.
Balbek je bil leta 2014 imenovan za
namestnika predsednika Sveta mini
strov t. i. „Republike Krim“; na tem
položaju si je prizadeval za vključi
tev nezakonito priključenega Krim
skega polotoka v Rusko federacijo,
za kar je prejel medaljo za „ob
rambo Republike Krim“. Priključitev
Krima je podpiral v javnih izjavah,
tudi prek svojega profila na spletni
strani stranke Združena Rusija
(krimska veja) in v članku, objavlje
nem na spletni strani NTV 3. julija
2016.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 20.10.1972
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

L 67/61

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za finančne trge.
Bakharev je bil marca 2014 imeno
van za namestnika predsednika dr
žavnega sveta t. i. „Republike Krim“,
avgusta 2014 pa za prvega namest
nika predsednika tega organa. Pri
znal je, da je bil osebno vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli
do nezakonite priključitve Krima in
Sevastopola, ki jo je javno podprl,
tudi v intervjuju, objavljenem 22.
marca 2016 na spletni strani gaze
tacrimea.ru in 23. avgusta 2016 na
spletni strani c-pravda.ru. „Oblasti“
„Republike Krim“ so mu podelile
odlikovanje, tj. „red za predanost
dolžnosti“.

Datum rojstva: 17.10.1969
Kraj rojstva: Okrožje Kular
Ust-Yansky, avtonomna SSR
Yakut

Poslanec državne dume, izvoljen
v nezakonito priključenem mestu
Sevastopol.
Član odbora dume za obdavčitev.
Kot član občinske uprave Sevasto
pola je februarja in marca 2014
podpiral dejavnosti „ljudskega žu
pana“ Alekseja Chaliya. Javno je pri
znal, da je bil vpleten v dogodke
leta 2014, ki so privedli do nezako
nite priključitve Krima in Sevasto
pola, ki jo je javno zagovarjal, tudi
na svoji spletni strani in v intervjuju,
objavljenem 21. februarja 2016 na
spletni strani nation-news.ru.
Za sodelovanje v postopku priklju
čitve je prejel rusko državno odliko
vanje, tj. „red za zasluge domovini“
druge stopnje.

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 3.8.1981
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

14.3.2017

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za finančne trge.
Kozenko je bil marca 2014 imeno
van za namestnika predsednika dr
žavnega sveta t. i. „Republike Krim“.
Javno je priznal, da je bil vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli
do nezakonite priključitve Krima in
Sevastopola, ki jo je javno zagova
rjal, tudi v intervjuju, objavljenem
12. marca 2016 na spletni strani
gazetacrimea.ru. Za sodelovanje
v postopku priključitve so mu lo
kalne „oblasti“ podelile medaljo za
„obrambo Republike Krim“.

Datum rojstva: 24.6.1965
Kraj rojstva: Belogorsk, SSR
Ukrajina

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.
Članica odbora dume za kulturo.
Od leta 2012 je članica Vrhovnega
sveta Avtonomne republike Krim,
od marca 2014 pa je podpirala
vključitev nezakonito priključenih
Krima in Sevastopola v Rusko fede
racijo. Septembra 2014 je bila izvo
ljena v državni svet t. i. „Republike
Krim“. Večkrat je javno zagovarjala
nezakonito priključitev Krima in Se
vastopola, tudi v intervjujih, objav
ljenih 2. aprila in 20. avgusta 2016
na spletni strani c-pravda.ru. „Obla
sti“ „Republike Krim“ so ji leta 2014
podelile ruski državni red za „za
sluge domovini“ druge stopnje, leta
2015 pa odlikovanje „red za pred
anost dolžnosti“.

9.11.2016

14.3.2017

Uradni list Evropske unije

SL

Ime

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 4.7.1971
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina
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Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016“

Član odbora dume za vprašanja za
zadeve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki.
Septembra 2014 je bil, „izvoljen“
v državni svet t. i. „Republike Krim“.
Javno je priznal – tudi v intervjuju,
objavljenem 3. septembra 2016 na
spletni strani ldpr-rk.ru –, da je bil
vpleten v dogodke leta 2014, ki so
privedli do nezakonite priključitve
Krima in Sevastopola, zlasti pa v or
ganizacijo nezakonitega referen
duma o nezakoniti priključitvi polo
toka.

SUBJEKTI

Ime

„10.

Tako imenovana
„ljudska milica
v Donbasu“
„Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“

Podatki o istovetnosti

Družbeni mediji:
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
Elektronska pošta: voenkom.
dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Prostovoljni telefon za Rusijo:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
ali elektronska pošta
novoross24@mail.ru
Naslov: Doneck, Prospekt
Zasjadko 13

Razlogi

Nezakonita oborožena separati
stična skupina, odgovorna za boj
proti silam ukrajinske vlade
v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža
stabilnost oziroma varnost Ukrajine.
Med drugim je ta militantna sku
pina na začetku aprila 2014 pre
vzela nadzor nad več vladnimi po
slopji v vzhodni Ukrajini ter tako
spodkopavala ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine. Povezuje se s Pavlom Gu
barevom, ki je skupaj s proruskimi
silami zavzel poslopje regionalne
vlade v Donecku in se oklical za
„ljudskega guvernerja“.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014
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11.

Podatki o istovetnosti

„Bataljon Vostok“,

Družbeni mediji:

„Батальон Восток“

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Razlogi

Nezakonita oborožena separati
stična skupina, ki naj bi bila med
najpomembnejšimi v vzhodni Ukra
jini. Odgovorna za boj proti silam
ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini,
s čimer ogroža stabilnost in varnost
Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Dejavno sodelovala v vojaških ope
racijah pri zavzetju letališča v Do
necku.
Del t. i. „1. korpusa kopenskih obo
roženih sil“ „Ljudske republike Do
neck“.

21.

DELNIŠKA
DRUŽBA ALMAZANTEY –
KORPORACIJA ZA
ZRAČNO IN
VESOLJSKO
OBRAMBO
Акционерное
общество Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей“

Ul. Vereiskaya 41, 121471
Moskva, Rusija
Spletno mesto: almaz-antey.ru;
elektronski naslov antey@
almaz-antey.ru

Almaz-Antey je rusko državno po
djetje. Proizvaja protiletalsko orožje,
vključno z raketami zemlja – zrak,
ki ga dobavlja ruski vojski. Ruski or
gani zagotavljajo težko orožje sepa
ratistom v vzhodni Ukrajini, s čimer
prispevajo k destabilizaciji Ukrajine.
To orožje uporabljajo separatisti,
tudi za sestreljevanje letal. AlmazAntey kot podjetje v državni lasti
prispeva k destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

(tudi KONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; tudi
ALMAZ-ANTEY –
KORPORACIJA ZA
OBRAMBO; tudi
ALMAZ-ANTEY
JSC; Концерн ВКО
„Алмаз – Антей;
)

30.

Bataljon „Šparta“
(Батальон „Спарта“)

Skupina se povezuje z osebo, uvr
ščeno na seznam, saj ji poveljuje Ar
senij PAVLOV.
Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

14.3.2017
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31.

Bataljon „Somali“
(Батальон
„Сомали“)

Podatki o istovetnosti

L 67/65

Razlogi

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

Skupina se povezuje z osebo, uvr
ščeno na seznam, saj ji poveljuje Mi
hail TOLSTIK, tudi Givi.
Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

33.

Brigada „Prizrak“
(Бригада „Призрак“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

Del t. i. „2. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Lugansk“.

35.

Bataljon „Kalmius“
(Батальон
„Кальмиус“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

36.

„Bataljon smrti“
(„Батальон Смерть“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.
Del t. i. „2. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015
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37.

Ljudsko gibanje
„NOVOROSSIYA“
Движение
Новороссия

Podatki o istovetnosti

14.3.2017

Razlogi

Ljudsko gibanje „Novorossiya“ je
bilo ustanovljeno novembra 2014
v Rusiji, vodi pa ga ruski častnik
Igor Strelkov/Girkin (član osebja
glavnega obveščevalnega direktorata
generalštaba oboroženih sil Ruske
federacije (GRU)).
V skladu s priznanimi cilji si priza
deva zagotavljati vsestransko in
učinkovito pomoč gibanju „Novo
rossiya“, vključno s pomočjo milici,
ki se bojuje v vzhodni Ukrajini; tako
podpira politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.
Povezuje se z osebo, uvrščeno na
seznam zaradi spodkopavanja oze
meljske nedotakljivosti Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015“

14.3.2017
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/438
z dne 13. marca 2017
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi
abamektin
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarma
cevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Direktiva Komisije 2008/107/ES (2) je vključila aktivno snov abamektin kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi
Sveta 91/414/EGS (3) za uporabo kot akaricid in insekticid. Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi
91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge
k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(2)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je proizvajalec aktivne snovi Syngenta Crop Protection AG
29. avgusta 2013 predložil zahtevek državi članici poročevalki Nizozemski in prosil za spremembo pogojev za
odobritev uporabe abamektina kot nematicida. V skladu s členom 9(3) navedene uredbe je Nizozemska
18. marca 2014 obvestila vložnika, druge države članice, Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem
besedilu: Agencija) in Komisijo, da je zahtevek dopusten.

(3)

Država članica poročevalka je ocenila novo uporabo aktivne snovi abamektin glede možnih učinkov na zdravje
ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009, 14. aprila 2015 pa je
Komisiji in Agenciji predložila osnutek poročila o oceni. V skladu s členom 12(3) navedene uredbe je moral
vložnik predložiti dodatne informacije. Nizozemska je te informacije ocenila ter 15. februarja 2016 Komisiji in
Agenciji predložila posodobljen osnutek poročila o oceni.

(4)

Dne 29. aprila 2016 je Agencija Komisiji predložila svoj sklep (5) o tem, ali se za nove uporabe aktivne snovi
abamektin lahko pričakuje, da izpolnjujejo merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je
7. decembra 2016 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predstavila osnutek dodatka k poročilu
o pregledu za abamektin in osnutek uredbe.

(5)

Komisija je vložnika pozvala, da predloži pripombe na poročilo o pregledu.

(6)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi uporabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno
snov, kadar se fitofarmacevtsko sredstvo uporabi kot nematicid, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz
člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Zato je primerno, da se dovoli uporaba aktivne snovi abamektin
kot nematicid.

(7)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju
najnovejših znanstvenih in tehničnih dognanj je potrebno in primerno podeliti odobritev pod določenimi pogoji
in zahtevati od vložnika, da predloži dodatne potrditvene podatke.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) Direktiva Komisije 2008/107/ES z dne 25. novembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve abamektina,
epoksikonazola, fenpropimorfa, fenpiroksimata in tralkoksidima kot aktivnih snovi (UL L 316, 26.11.2008, str. 4).
(3) Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).
(4) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).
(5) EFSA Journal 2014;12(5):3692. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.
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(8)

Abamektin je bil odobren pod pogojem, da se v dveh letih po začetku veljavnosti Direktive 2008/107/ES
predložijo nekateri potrditveni podatki. Vložnik, ki je predložil zahtevek za odobritev abamektina, je posredoval
zahtevane podatke, ki jih je Nizozemska ocenila. Za prvotno odobritev je bila potrjena varna uporaba. Zato je ta
zadeva zaključena in te določbe ni treba ohraniti.

(9)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011
Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. marca 2017
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 210 za abamektin v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se
nadomesti z naslednjim:
„DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid, akaricid in nematicid.
DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo abamektin in so namenjena za druge
uporabe, razen za agrume, solato in paradižnike, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES)
št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.
Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu
abamektina ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje
živali pripravil 11. julija 2008, ter iz dodatka k poročilu o pregledu abamektina ter zlasti dodatkov I in II h končni
različici dodatka, ki jo je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo pripravil 24. januarja 2017.
V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:
— varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,
— ostanke rastlinskega izvora v živilih ter oceniti prehransko izpostavljenost potrošnikov,
— zaščito čebel, neciljnih členonožcev, ptic, talnih organizmov, sesalcev in vodnih organizmov. V zvezi s temi ugotov
ljenimi tveganji je treba po potrebi izvajati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi in čakalne dobe.
Vložnik Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene podatke o učinku postopkov čiščenja vode na
naravo ostankov, prisotnih v pitni vodi, v dveh letih po sprejetju smernic o oceni učinka postopkov čiščenja vode na
naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/439
z dne 13. marca 2017
o izdaji dovoljenja za L-lizin sulfat, ki ga proizvaja Escherichia coli, kot krmni dodatek za vse
živalske vrste
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za njihovo izdajo.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za L-lizin-sulfat kot
krmni dodatek. Navedenemu zahtevku so bili priloženi podatki in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s
členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za L-lizin sulfat, pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli CGMCC 3705, kot krmni
dodatek za vse živalske vrste ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 16. junija 2015 (2) in
z dne 26. januarja 2017 (3) ugotovila, da uporaba L-lizin sulfata, pridobljenega s fermentacijo z Escherichia coli
CGMCC 3705, pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi ali na okolje
ter da je navedena snov pomemben vir aminokisline lizin za vse živalske vrste. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba
dodani L-lizin sulfat, da bi bil v celoti učinkovit pri prežvekovalcih, zaščititi pred razgradnjo v vampu. Agencija
meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analizni
metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES)
št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedene snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.
Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „aminokisline, njihove soli
in analogi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.
(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) EFSA Journal (2015); 13(7):4155.
(3) EFSA Journal (2017); 15(2):4714.
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Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. marca 2017
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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Ime imet
nika dovo
ljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis,
analizna metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

mg dodatka/kg popolne
krmne mešanice z vseb
nostjo vlage 12 %

Druge določbe

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

1. Na oznaki dodatka se na
vede vsebnost L-lizina.

2. april
2027

SL

Identifika
cijska
številka
dodatka

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: aminokisline, njihove soli in analogi

3c323

L-lizin sulfat

Sestava dodatka

— vlage 4 % in
— sulfata 22 %.
Lastnosti aktivne snovi
L-lizin sulfat, pridobljen s fermen
tacijo z Escherichia coli CGMCC
3705
Kemijska formula: C12H28N4O4 ·
H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH]2SO4
Številka CAS: 60343-69-3
Analizna metoda (1)
Za določanje količine L-lizina
v krmnem dodatku:

—

10 000

2. L-lizin-sulfat se lahko daje
na trg in uporablja kot
dodatek v pripravku.
3. Nosilci dejavnosti poslo
vanja s krmo zaradi mo
rebitnih tveganj pri vdiha
vanju za uporabnike do
datka in premiksov dolo
čijo postopke varnega rav
nanja in organizacijske
ukrepe. Kadar navedenih
tveganj s takimi postopki
in ukrepi ni mogoče od
praviti ali čim bolj zmanj
šati, se dodatek in pre
miksi uporabljajo z osebno
zaščitno
opremo,
vključno z zaščito za di
hala.
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— ionska kromatografija z deriva
tizacijo po koloni in fotome
trično določitvijo (IEC-UV/FD)
– EN ISO 17180.

—

Uradni list Evropske unije

V zrnih z najnižjo vsebnostjo L-li
zina 55 % ter najvišjo vsebnostjo

Vse vrste

Ime imet
nika dovo
ljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis,
analizna metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

mg dodatka/kg popolne
krmne mešanice z vseb
nostjo vlage 12 %

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Za določanje sulfata v krmnem
dodatku:

Druge določbe

14.3.2017

Identifika
cijska
številka
dodatka

— monografija Evropske farma
kopeje 20301.
Za določanje količine L-lizina
v krmni mešanici in posamičnem
krmilu:

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 z dne 27. januarja 2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L 54, 26.2.2009, str. 1).

Uradni list Evropske unije

— ionska kromatografija z deriva
tizacijo po koloni in fotome
trično določitvijo (IEC-UV) –
Uredba
Komisije
(ES)
št. 152/2009 (2).
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/440
z dne 13. marca 2017
o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens
(NRRL B-50013) in Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) kot krmni dodatek za piščance za
pitanje, piščance za nesenje jajc, manjše vrste perutnine za pitanje in manjše vrste perutnine za
nesenje jajc (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd., ki trguje pod imenom Danisco Animal
Nutrition)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za njihovo izdajo.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz
Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) in Bacillus amyloliquefaciens (NRRL
B-50104). V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani
podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloli
quefaciens (NRRL B-50013) in Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) kot krmni dodatek za piščance za pitanje,
piščance za nesenje jajc, manjše vrste perutnine za pitanje in manjše vrste perutnine za nesenje jajc ter njegovo
uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 24. maja
2016 (2), navedla, da pod predlaganimi pogoji uporabe pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus
amyloliquefaciens (NRRL B-50013) in Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) nima škodljivega vpliva na zdravje
živali in ljudi ali na okolje ter da lahko njegova uporaba izboljša proizvodnost piščancev za pitanje. Ta ugotovitev
se lahko razširi na dodatek, kadar se uporablja za piščance za nesenje jajc, poleg tega se lahko ekstrapolira na
manjše aviarne vrste za pitanje in manjše aviarne vrste za nesenje jajc. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih
zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga
je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) in Bacillus
amyloliquefaciens (NRRL B-50104) je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003
izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) EFSA Journal 2016;14(6):4505.
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji
mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. marca 2017
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Ime imet
nika dovo
ljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis,
analitska metoda

Vrsta ali katego
rija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

CFU/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Druge določbe

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Identifika
cijska
številka
dodatka

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1827

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

Sestava dodatka

Piščanci za
pitanje

Pripravek iz Bacillus amylolique
faciens PTA-6507, Bacillus amy Piščanci za
loliquefaciens NRRL
nesenje jajc
B-50013 in Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104 z naj
nižjo vsebnostjo 2,5 × 109
CFU/g (skupaj) z najnižjo kon
centracijo bakterij 8,3 × 108
vsakega seva/g dodatka.
V trdni obliki
Lastnosti aktivne snovi
Žive spore Bacillus amyloliquefa
ciens PTA-6507, Bacillus amylo
liquefaciens NRRL
B-50013 in Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104
Analitska metoda (1)
Identifikacija in štetje Bacillus
amyloliquefaciens PTA-6507, Ba
cillus amyloliquefaciens NRRL

Manjše vrste
perutnine za
pitanje in za
nesenje jajc

—

7,5 × 107

—

1. V navodilih za uporabo do
datka in premiksa je treba
navesti temperaturo skladiš
čenja, rok trajanja in obstoj
nost pri peletiranju.
2. Uporaba je skladna v krmi,
ki vsebuje naslednje odo
brene kokcidiostatike: nara
zin/nikarbazin,
amonijev
maduramicin, natrijev A la
salocid, natrijev salinomi
cin, natrijev monenzin, ro
benidinijev hidroklorid, di
klaruzil, dekokvinat, natri
jev semduramicin ali nikar
bazin.

14.3.2017

3. Nosilci dejavnosti poslova
nja s krmo zaradi morebit
nih tveganj za uporabnike
dodatka in premiksov pri
ravnanju z njimi določijo
postopke varnega ravnanja
in organizacijske ukrepe.
Kadar navedenih tveganj s
takimi postopki in ukrepi
ni mogoče odpraviti ali čim
bolj zmanjšati, se dodatek
in premiksi uporabljajo
z osebno zaščitno opremo.

3. april 2027

Uradni list Evropske unije

Danisco
(UK) Ltd.
(trguje pod
imenom
Danisco
Animal
Nutrition)

Ime imet
nika dovo
ljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis,
analitska metoda

Vrsta ali katego
rija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

CFU/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

B-50013 in Bacillus amylolique
faciens NRRL B-50104 v krm
nem dodatku, premiksih in
krmnih mešanicah

Druge določbe

14.3.2017

Identifika
cijska
številka
dodatka

— Identifikacija: gelska elek
troforeza v pulzirajočem
polju (PFGE)
— Metoda štetja: metoda raz
maza na plošči po toplotni
obdelavi – EN 15784
Uradni list Evropske unije

(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/441
z dne 13. marca 2017
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in
finančnih odnosov z Irakom
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in
finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1) ter zlasti člena 11(b) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so našteti javna telesa, korporacije in agencije ter fizične in pravne
osebe, telesa in entitete nekdanje iraške vlade, za katere v skladu z navedeno uredbo velja zamrznitev sredstev in
gospodarskih virov, ki so se 22. maja 2003 nahajali zunaj Iraka.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 8. marca 2017 sklenil črtati en vnos s seznama oseb
ali entitet, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. marca 2017
Za Komisijo
V imenu predsednika
Vršilec dolžnosti vodje službe za instrumente zunanje politike

(1) UL L 169, 8.7.2003, str. 6.
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V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se črta naslednji vnos:
„91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Naslov: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad,
Iraq.“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/442
z dne 13. marca 2017
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES)
št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),
ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti
člena 136(1) Izvedbene uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga
določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja
iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU)
št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan
objave v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. marca 2017
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretje države ( )

Standardna uvozna vrednost

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) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodablja
njem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.
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SKLEPI
SKLEP SVETA (EU) 2017/443
z dne 6. marca 2017
o oblikovanju stališča, ki se zastopa v imenu Evropske unije v ustreznih odborih Ekonomske
komisije Združenih narodov za Evropo, glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 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 in 138, ter glede enega predloga spremembe Konsolidirane resolucije
o konstruckiji vozil (R.E.3) s smernicami o kibernetski varnosti in varstvu podatkov
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je v skladu s Sklepom Sveta 97/836/ES (1) pristopila k Sporazumu Ekonomske komisije Združenih narodov
za Evropo (UN/ECE) o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo
v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi
navedenih predpisov („Revidiran sporazum iz leta 1958“).

(2)

Unija je v skladu s Sklepom Sveta 2000/125/ES (2) pristopila k Sporazumu o oblikovanju globalnih tehničnih
predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabijo na njih
(„Vzporedni sporazum“).

(3)

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je nadomestila sisteme homologacije držav članic s
postopkom EU-homologacije ter vzpostavila harmoniziran okvir, ki zajema upravne predpise in splošne tehnične
zahteve za vsa nova vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote. Z navedeno direktivo so bili
v sistem EU-homologacije vključeni pravilniki ZN, sprejeti na podlagi Revidiranega sporazuma iz leta 1958, kot
zahteve za homologacijo ali kot alternativa zakonodaji Unije. Od sprejetja navedene direktive se taki pravilniki
ZN vedno bolj vključujejo v zakonodajo Unije v okviru EU-homologacije.

(4)

Ob upoštevanju izkušenj in tehničnega razvoja je treba zahteve v zvezi z nekaterimi elementi ali lastnostmi, ki so
zajete v pravilnikih ZN št. 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 in 138, prilagoditi tehničnemu razvoju.

(5)

Za določitev enotnih določb o konstrukciji vozil bi bilo treba Konsolidirano resolucijo o konstrukciji vozil (R.E.3)
spremeniti s smernicami o kibernetski varnosti in varstvu podatkov, ne da bi se oviralo razvoj, ki trenutno poteka
na ravni Unije v okviru kooperativne, povezane in avtomatizirane vožnje.

(1) Sklep Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije
Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna
vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidiran
sporazum iz leta 1958“) ( UL L 346, 17.12.1997, str. 78).
(2) Sklep Sveta 2000/125/ES z dne 31. januarja 2000 o sklenitvi Sporazuma o oblikovanju globalnih tehničnih predpisov za kolesna vozila,
opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabijo na njih („Vzporedni sporazum“) (UL L 35, 10.2.2000, str. 12).
(3) Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in
priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263,
9.10.2007, str. 1).
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Primerno je, da se oblikuje stališče, ki se glede sprejetja navedenih aktov ZN v imenu Unije zastopa v ustreznih
odborih UN/ECE, in sicer v upravnem odboru Revidiranega sporazuma iz leta 1958 ter izvršilnem odboru
Vzporednega sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v upravnem odboru Revidiranega sporazuma iz leta 1958 ter izvršilnem odboru
Vzporednega sporazuma v obdobju med 13. in 17. marcem 2017, je, da se glasuje za predloge iz Priloge k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. marca 2017
Za Svet
Predsednik
R. GALDES
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Naslov točke dnevnega reda

Referenčna št. dokumenta

Predlog Dodatka 17 k spremembam 02 Pravilnika št. 3 (odsevne naprave)

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Predlog Dodatka 18 k Pravilniku št. 4 (osvetlitev zadnjih registrskih tablic)

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Predlog Dodatka 27 k spremembam 01 Pravilnika št. 6 (smerne svetilke)

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Predlog Dodatka 26 k spremembam 02 Pravilnika št. 7 (pozicijske svetilke, za
vorne svetilke in gabaritne svetilke)

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Predlog Popravka 2 Revizije 8 Pravilnika št. 13 (zavorni sistemi težkih vozil)

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Predlog Dodatka 9 k spremembam 04 Pravilnika št. 19 (žarometi za meglo)

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Predlog Dodatka 21 k Pravilniku št. 23 (luči za vzvratno vožnjo)

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Predlog Dodatka 1 k spremembam 04 Pravilnika št. 27 (sodobni varnostni trikot
niki)

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Predlog Dodatka 5 k Pravilniku št. 28 (zvočne signalne naprave)

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Predlog Dodatka 18 k Pravilniku št. 38 (zadnje svetilke za meglo)

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Predlog Dodatka 1 k spremembam 01 Pravilnika št. 39 (merilnik hitrosti in števec
prevoženih kilometrov)

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Predlog Dodatka 5 k spremembam 01 Pravilnika št. 43 (varnostna zasteklitev)

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Predlog Dodatka 11 k spremembam 01 Pravilnika št. 45 (čistilniki žarometov)

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Predlog Dodatka 19 k Pravilniku št. 50 (pozicijske svetilke, zavorne svetilke,
smerne svetilke za mopede in motorna kolesa)

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Predlog Dodatka 6 k spremembam 01 Pravilnika št. 69 (zadnje table za označeva
nje počasnih vozil)

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Predlog Dodatka 10 k spremembam 01 Pravilnika št. 70 (zadnje table za označe
vanje težkih in dolgih vozil)

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Predlog Dodatka 1 k spremembam 01 Pravilnika št. 73 (bočne zaščitne naprave)

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Predlog Dodatka 16 k Pravilniku št. 75 (pnevmatike za vozila kategorije L)

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Predlog Dodatka 17 k Pravilniku št. 77 (parkirne svetilke)

ECE/TRANS/WP.29/2017/32

14.3.2017
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Predlog Dodatka 6 k spremembam 01 Pravilnika št. 79 (krmilje)

L 67/85
Referenčna št. dokumenta

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

Predlog Dodatka 9 k spremembam 06 Pravilnika št. 83 (emisije vozil kategorij M1
in N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Predlog Dodatka 5 k spremembam 07 Pravilnika št. 83 (emisije vozil kategorij M1
in N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Predlog Dodatka 19 k Pravilniku št. 87 (svetilke za dnevno vožnjo)

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Predlog Dodatka 16 k Pravilniku št. 91 (bočne svetilke)

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Predlog Dodatka 8 k spremembam 01 Pravilnika št. 98 (žarometi s svetlobnimi
viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu)

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Predlog Dodatka 13 k Pravilniku št. 99 (svetlobni viri, ki delujejo na principu elek
tričnega praznjenja v plinu)

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Predlog Dodatka 7 k spremembam 01 Pravilnika št. 101 (emisije ogljikovega diok
sida/poraba goriva)

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Predlog Dodatka 9 k Pravilniku št. 104 (odsevne oznake)

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Predlog Popravka 2 k spremembam 06 Pravilnika št. 107 (vozila kategorij M2
in M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Predlog Popravka 1 k spremembam 07 Pravilnika št. 107 (vozila kategorij M2
in M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Predlog Dodatka 8 k Pravilniku št. 109 (protektirane pnevmatike za gospodarska
vozila in njihove priklopnike)

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Predlog Dodatka 6 k spremembam 01 Pravilnika št. 110 (vozila, ki za pogon upo
rabljajo stisnjen zemeljski plin/utekočinjen zemeljski plin)

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Predlog Dodatka 7 k spremembam 01 Pravilnika št. 112 (žarometi z asimetričnim
kratkim svetlobnim pramenom)

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Predlog Dodatka 3 k spremembam 02 Pravilnika št. 118 (gorljivost materialov)

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Predlog sprememb 03 Pravilnika št. 118 (gorljivost materialov)

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Predlog Dodatka 5 k spremembam 01 Pravilnika št. 119 (svetilke za zavijanje)

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Predlog Dodatka 8 k spremembam 01 Pravilnika št. 123 (prilagodljivi sistemi
sprednje osvetlitve (AFS))

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Predlog Dodatka 1 k Pravilniku št. 138 (tiha vozila za cestni prevoz)

ECE/TRANS/WP.29/2017/6
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Predlog sprememb 01 Pravilnika št. 138 (tiha vozila za cestni prevoz)

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Predlog osnutka smernic o kibernetski varnosti in varstvu podatkov

ECE/TRANS/WP.29/2017/46
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SKLEP EVROPSKEGA SVETA (EU, Euratom) 2017/444
z dne 9. marca 2017
o izvolitvi predsednika Evropskega sveta
EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15(5) Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Donald TUSK je bil 30. avgusta 2014 s Sklepom Evropskega sveta 2014/638/EU (1) izvoljen za predsednika
Evropskega sveta za obdobje od 1. decembra 2014 do 31. maja 2017.

(2)

V skladu s Pogodbo o Evropski uniji se lahko predsednik Evropskega sveta enkrat ponovno izvoli –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Donald TUSK se ponovno izvoli za predsednika Evropskega sveta za obdobje od 1. junija 2017 do 30. novembra 2019.
Člen 2
Generalni sekretar Sveta uradno obvesti Donalda TUSKA o tem sklepu.
Člen 3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. marca 2017
Za Evropski svet
Predsednik
D. TUSK

(1) Sklep Evropskega sveta 2014/638/EU z dne 30. avgusta 2014 o izvolitvi predsednika Evropskega sveta (UL L 262, 2.9.2014, str. 5).
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SKLEP SVETA (SZVP) 2017/445
z dne 13. marca 2017
o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Svet je 15. septembra 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/1671 (2), s katerim je ukrepe podaljšal za nadaljnjih šest
mesecev.

(3)

Zaradi nadaljnjega spodkopavanja oziroma ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine bi bilo treba Sklep 2014/145/SZVP podaljšati še za šest mesecev.

(4)

Svet je pregledal posamezne uvrstitve na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP. Navedeno prilogo bi bilo
treba spremeniti ter črtati vnosa za dve osebi.

(5)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2014/145/SZVP se spremeni:
1. v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:
„Ta sklep se uporablja do 15. septembra 2017.“;
2. Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. marca 2017
Za Svet
Predsednik
L. GRECH

(1) Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).
(2) Sklep Sveta (SZVP) 2016/1671 z dne 15. septembra 2016 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 249, 16.9.2016, str. 39).
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PRILOGA

I. Vnosa glede naslednjih oseb se črtata s seznama v Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP:
OSEBE

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II. Vnosi glede spodaj navedenih oseb in subjektov s seznama v Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP se nadomestijo
z naslednjimi vnosi:
OSEBE

Ime

2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Podatki o istovetnosti

Konstantinov je imel kot predsedu
Kraj rojstva: Vladimirovka (tudi joči Vrhovnemu svetu Avtonomne
republike Krim pomembno vlogo
Vladimirovca), območje
pri odločitvah „Vrhovnega sveta“
Slobozie, SSR Moldavija (zdaj
v zvezi z „referendumom“ proti oze
Republika Moldavija) ali
meljski nedotakljivosti Ukrajine in je
Bogomol, SSR Moldavija
pozival volivce, naj na referendumu
16. marca 2014 glasujejo za neod
visnost Krima. Bil je eden od sopod
pisnikov „pogodbe o pristopu Krima
k Ruski federaciji“ z dne 18. marca
2014.

Datum rojstva: 19.11.1956

Datum rojstva: 15. 8. 1976
Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR
Burjatija (Ruska SFSR)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Datum
uvrstitve na
seznam

17.3.2014

Od 17. marca 2014 je „predsed
nik“„Državnega sveta“ t. i. „Repu
blike Krim“.

ТЕМИРГАЛИЕВ)

4.

Razlogi

Termigalijev je imel kot nekdanji
podpredsednik vlade Krima po
membno vlogo pri odločitvah „Vr
hovnega sveta“ o „referendumu“
proti ozemeljski nedotakljivosti
Ukrajine, ki je bil 16. marca 2014.
Dejavno je lobiral za vključitev
Krima v Rusko federacijo.

17.3.2014

11. junija 2014 je odstopil s polo
žaja „prvega podpredsednika vlade“
t. i. „Republike Krim“.
Datum rojstva: 15. 7. 1974
Kraj rojstva: Harkov, SSR
Ukrajina

Berezovskij je bil 1. marca 2014
imenovan za poveljnika ukrajinske
mornarice, vendar pa je potem za
prisegel krimskim oboroženim si
lam ter tako prelomil zaprisego
ukrajinski mornarici.
Imenovan je bil za namestnika po
veljnika črnomorske flote Ruske fe
deracije.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 13. 6. 1961
Kraj rojstva: Moskva ali
Sevastopol

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Datum rojstva: 18.1.1970
Kraj rojstva: Artemivsk
(Артемовск) (preimenovano
nazaj v Bakhmut/Бахмут leta
2016), Doneško okrožje,
Ukrajina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Datum rojstva: 28.9.1953 ali
28.8.1953
Kraj rojstva: Simferopol

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Čalij je 23. februarja 2014 na za
htevo javnosti postal „ljudski župan
Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“.
Dejavno se je zavzemal, naj Sevasto
pol postane ločena enota Ruske fe
deracije po referendumu 16. marca
2014. Bil je eden od sopodpisnikov
„pogodbe o pristopu Krima k Ruski
federaciji“18. marca 2014. Od 1. do
14. aprila 2014 je bil vršilec dolž
nosti „guvernerja“ Sevastopola, sicer
pa je nekdanji „izvoljeni“ predsednik
zakonodajne skupščine mesta Seva
stopol. Je član „zakonodajne skup
ščine“ mesta Sevastopol.

17.3.2014

„Predsednik vlade“ Aksjonov je
Zimo 3. marca 2014 imenoval za
novega vodjo krimske varnostne
službe (SBU), v kar je ta privolil. Ru
ski obveščevalni službi (FSB) je
predal pomembne informacije,
vključno s podatkovno zbirko. Te
informacije so zajemale podatke
o aktivistih na Trgu neodvisnosti in
zagovornikih človekovih pravic s
Krima. Imel je pomembno vlogo pri
preprečevanju ukrajinskim obla
stem, da bi nadzirale ozemlje Krima.
Nekdanji krimski uradniki SBU so
11. marca 2014 razglasili ustanovi
tev neodvisne varnostne službe
Krima.

17.3.2014

Kot podpredsednik krimske vrhovne
rade je skupaj s Sergejem Aksjono
vim sprožil nezakonito razpustitev
vlade Avtonomne republike Krim.
K temu je pritegnil Vladimira Kon
stantinova in mu grozil z razrešit
vijo. Javno je priznal, da so bili po
slanci s Krima pobudniki poziva ru
skim vojakom, naj prevzamejo vr
hovno rado Krima. Bil je eden prvih
krimskih voditeljev, ki se je javno
zavzel za priključitev Krima Rusiji.

17.3.2014

Član Zveznega sveta Ruske federa
cije iz t. i. „Republike Krim“.

14.3.2017

Uradni list Evropske unije

SL

Ime

17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 30.7.1970
Kraj rojstva: Sankt Peterburg
(nekoč Leningrad)

L 67/91
Datum
uvrstitve na
seznam

Razlogi

Nekdanji podpredsednik
dume Ruske federacije.

državne

17.3.2014

Dejavno je podpiral napotitev ru
skih oboroženih sil v Ukrajino in
priključitev Krima. Osebno je vodil
demonstracije v podporo napotitve
ruskih oboroženih sil v Ukrajino.
Trenutno je podpredsednik odbora
državne dume Ruske federacije za
zunanje zadeve.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Datum rojstva: 4.1.1968
Kraj rojstva: Moskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Nekdanji predsednik odbora Skup
nosti neodvisnih držav (SND) v dr
žavni dumi Ruske federacije (član
stranke LDPR).

17.3.2014

Dejavno je podpiral napotitev ru
skih oboroženih sil v Ukrajino in
priključitev Krima.
Trenutno je predsednik odbora dr
žavne dume Ruske federacije za zu
nanje zadeve.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Datum rojstva: 22.3.1958
Kraj rojstva: Ordžonikice,
ASSR Severna Osetija

Nekdanji poveljnik južnega voja
škega območja Rusije, katerega sile
so nameščene na Krimu; črnomor
ska flota spada pod Galkinovo po
veljstvo; velik del sil je na Krim pri
šel prek južnega vojaškega območja.
Sile južnega vojaškega območja so
nameščene na Krimu. Odgovoren je
za del ruske vojaške prisotnosti na
Krimu, ki spodkopava suverenost
Ukrajine in je krimskim oblastem
pomagala preprečevati javne de
monstracije proti prizadevanjem za
referendum in priključitev Rusiji.
Poleg tega pod nadzor tega območja
spada tudi črnomorska flota.
Trenutno je zaposlen v centralnem
aparatu ruskega Ministrstva za ob
rambo.

17.3.2014

L 67/92

Uradni list Evropske unije

SL

Ime

25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 27.10.1954
Kraj rojstva: Sankt Peterburg
(nekoč Leningrad)

14.3.2017

Razlogi

Namestnik predsednika državne
dume. Javno podprl namestitev ru
skih sil v Ukrajini. Javno podprl
sporazum o ponovni rusko-krimski
združitvi in s tem povezano zvezno
ustavno pravo.

Datum
uvrstitve na
seznam

21.3.2014

Od oktobra 2016 je direktor zuna
nje obveščevalne službe Ruske fede
racije. Stalni član in sekretar Var
nostnega sveta Ruske federacije.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

Datum rojstva: 27.3.1963
Kraj rojstva: Sevastopol, SSR
Ukrajina

Nekdanji namestnik poveljnika čr
nomorske flote, kontraadmiral.

21.3.2014

Odgovoren je za poveljevanje ru
skim silam, ki so zasedle suvereno
ukrajinsko ozemlje.
Trenutno je viceadmiral, vršilec
dolžnosti poveljnika ruske baltske
flote.

Datum rojstva: 10.10.1955
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Vodja krimske volilne komisije. Od
govoren je za izvedbo referenduma
na Krimu. V skladu z ruskim siste
mom pristojen za podpis referen
dumskih rezultatov.

21.3.2014

Vodja sevastopolske volilne komi
sije. Odgovoren je za izvedbo refe
renduma na Krimu. V skladu z ru
skim sistemom pristojen za podpis
referendumskih rezultatov.

21.3.2014

Nekdanja namestnica predsednika
državne dume. Pobudnica in ena od
podpornikov nedavnih zakonodaj
nih predlogov v Rusiji, na podlagi
katerih bi se regije drugih držav
lahko pridružile Rusiji brez pred
hodne privolitve njihovih centralnih
organov.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Datum rojstva: 21.8.1946
Kraj rojstva: Šmakovka,
območje Primorskega

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (born
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (born
ДМИТРИЕВА))

Datum rojstva: 9.12.1954
Kraj rojstva: Buj, območje
Kostrome

Od septembra 2015 je članica Zve
znega sveta območja Omska.
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 15.9.1949
Kraj rojstva: Moskva

L 67/93

Razlogi

Nekdanji pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v t. i.
Zveznem okrožju Krim, nestalni
član ruskega Varnostnega sveta. Od
govoren je za izvajanje ustavnih od
ločb voditelja ruske države na
ozemlju priključene Avtonomne re
publike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.4.2014

Trenutno pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v Zvez
nem okrožju Severni Kavkaz.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Datum rojstva: 22.8.1960
Kraj rojstva: Alagir, ASSR
Severna Osetija, RSFSR

German PROKOPIV

Datum rojstva: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Kraj rojstva: Praga, Češka

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

29.4.2014

Trenutno pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v Sibir
skem zveznem okrožju. Član Var
nostnega sveta Ruske federacije.

Dejaven član „Luganske garde“. So
deloval je pri zasedbi zgradbe regio
nalnega urada Varnostne službe
v Lugansku.

29.4.2014

Še vedno dejaven vojaški borec
„Ljudske republike Lugansk“.

(tudi Li Van Chol,
Ли Ван Чоль)

44.

Nekdanji guverner priključenega
ukrajinskega mesta Sevastopol.

Datum rojstva: 13.2.1970
Kraj rojstva: Stahanov, Lugansk

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

Eden od voditeljev separatistične
skupine „Vojska jugovzhoda“, ki je
zasedla prostore Varnostne službe
v območju Luganska. Upokojeni ofi
cir. Pred zasedbo stavbe je imel s so
delavci v lasti orožje, ki ga je očitno
nezakonito pridobil iz Rusije in od
lokalnih kriminalnih združb.

29.4.2014

Dejaven udeleženec in organizator
separatističnih dejavnosti, koordina
tor dejavnosti „ruskih turistov“ v Do
necku. Soustanovitelj „državljanske
pobude Donbas za Evroazijsko
unijo“. Do 4. septembra 2015
„predsednik“ „Ljudskega sveta Ljud
ske republike Doneck“, trenutno
„prvi namestnik predsednika Sveta
ministrov“.

29.4.2014

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

Datum rojstva: 26.1.1972
Kraj rojstva: Doneck

L 67/94
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 1.5.1983
Kraj rojstva: Harcisk, Doneško
okrožje

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Eden od voditeljev radikalne ideolo
ške organizacije Ljudska milica
Donbasa. Dejavno je sodeloval pri
zasedbi več državnih zgradb na ob
močju Donecka.

29.4.2014

Identificiran kot uslužbenec glav
nega obveščevalnega direktorata ge
neralštaba Oboroženih sil Ruske fe
deracije (GRU). Udeležen je bil pri
incidentih v Slovjansku. Vodja ljud
skega gibanja „Nova Rusija“. Nekda
nji „minister za obrambo“ t. i. „Ljud
ske republike Doneck“.

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

Datum rojstva: 17.12.1970
Kraj rojstva: Moskva

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)
(tudi Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

4. novembra 2016 je v Moskvi or
ganiziral „ruski pohod“ za ruske na
cionaliste, ki podpirajo separatiste
v vzhodni Ukrajini.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.
Eden od organizatorjev „ruskega po
hoda“ novembra 2016.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Datum rojstva: 4.2.1964
Kraj rojstva: Aleksejevka,
območje Saratova

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

12.5.2014

Od 5. oktobra 2016 je predsednik
državne dume Ruske federacije.

Datum rojstva: 15.2.1957
Kraj rojstva: Barnaul

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Nekdanji prvi namestnik glavnega
tajnika urada ruskega predsednika.
Odgovoren je za nadzor nad politič
nim vključevanjem ukrajinskega ob
močja Krim v Rusko federacijo.

Nekdanji poveljnik ruskih letalskih
sil, generalpolkovnik. Na tem vod
stvenem položaju je odgovoren za
napotitev ruskih letalskih sil na
Krim.

12.5.2014

Trenutno je predsednik odbora dr
žavne dume Ruske federacije za ob
rambo.

Datum rojstva: 19.5.1960
Kraj rojstva: Ignatovo,
Vologodsko okrožje, ZSSR

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji predsednik odbora dume
za ustavno pravo. Odgovoren je za
utiranje poti sprejetju zakonodaje
o priključitvi Krima in Sevastopola
Ruski federaciji.

12.5.2014

14.3.2017
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 30.1.1971
Kraj rojstva: vas Skvorcovo,
območje Simferopola, Krim

Petro Hryhorovych

L 67/95

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji vodja Zveznega urada za
migracije za Krim. Odgovoren je za
sistematično in pospešeno izdajanje
ruskih potnih listov prebivalcem
Krima.

12.5.2014

Nekdanji vodja Zveznega urada za
migracije za Sevastopol. Odgovoren
je za sistematično in pospešeno iz
dajanje ruskih potnih listov prebi
valcem Sevastopola.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Datum rojstva: 19.12.1962
Kraj rojstva: Zaporožje

Oleh Hryhorovych

Trenutno je pomočnik namestnika
predsednika mestnega sveta Sevasto
pola Mihaila Čalija.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (tudi Bes

(hudič))

Datum rojstva: 30.12.1965
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

(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))

Datum rojstva: 25.7.1980
Kraj rojstva: Makijevka
(Doneško okrožje)

Eden od voditeljev samooklicane
milice iz Horlivke. Prevzel je nadzor
nad stavbo urada ukrajinske var
nostne službe v Doneškem okrožju,
zatem pa zasedel okrožni urad Mi
nistrstva za notranje zadeve v mestu
Horlivka. Povezan je z Igorjem
Strelkovim/Girkinom in je bil pod
njegovim
poveljstvom
vpleten
v umor namestnika predsednika
mestnega sveta Horlivke Volodimi
rja Ribaka.

12.5.2014

Eden od voditeljev oboroženih sil
samooklicane „Ljudske republike
Doneck“. Po navedbah enega od vo
diteljev „Ljudske republike Doneck“
Pušilina je cilj teh sil „zaščititi prebi
valce Ljudske republike Doneck in
njeno ozemeljsko nedotakljivost“.

12.5.2014
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 2.6.1970
Kraj rojstva: Dnjepropetrovsk

TSAROV

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

12.5.2014

12.5.2014

Datum rojstva: 12.1.1981

Nekdanji vodja centralne volilne ko
misije „Ljudske republike Doneck“.
Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na ka
terem naj bi potrdili samorazglasitev
„Ljudske republike Lugansk“.

12.5.2014

Datum rojstva: 18.3.1980

Poslanka državne dume, izvoljena
na ozemlju nezakonito priključene
Avtonomne republike Krim.

12.5.2014

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,

Nekdanji član rade; v tej funkciji je
javno pozival k ustanovitvi t. i.
„Zvezne republike Nova Rusija“, se
stavljene iz jugovzhodnih ukrajin
skih regij. Še vedno dejavno podpira
separatistične dejavnosti oziroma
politike. Nekdanji „predsednik“ t. i.
„parlamenta Unije Ljudske repu
blike“ („parlament Nove Rusije“).

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji vodja centralne volilne ko
misije „Ljudske republike Doneck“.
Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na ka
terem naj bi potrdili samorazglasitev
„Ljudske republike Doneck“. Nekda
nji „minister za delo in socialne za
deve“.

Roman
Viktorovych

59.

Razlogi

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

Roman Viktorovich Datum rojstva: 30.5.1980
LYAGIN

14.3.2017

Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Kraj rojstva: Mihajlovka,
območje Vorošilovgrada, SSR
Ukrajina, ali Evpatorija, SSR
Ukrajina

Nekdanja tožilka t. i. „Republike
Krim“. Dejavno je sodelovala pri
priključitvi Krima Rusiji.
Trenutno prva podpredsednica od
bora državne dume Ruske federacije
za varnost in boj proti korupciji.

14.3.2017

Uradni list Evropske unije
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 25.7.1972
Kraj rojstva: Moskva

L 67/97

Razlogi

Nekdanji t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Doneck“; v tej
funkciji je bil odgovoren za separati
stične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade
Ljudske republike Doneck“ (8. julija
2014 je na primer izjavil, da „naša
vojska izvaja posebno operacijo
proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); pod
pisnik memoranduma o soglasju
o „novoruski uniji“. Še vedno de
javno podpira separatistične dejav
nosti in politike; vodi „zvezo donba
ških prostovoljcev“.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Dejavno vključen v novačenje in
usposabljanje „prostovoljcev“, ki jih
pošljejo v boj v Donbas.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Datum rojstva: 18.12.1972
Kraj rojstva: Doneck

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Nekdanji t. i. „minister za varnost
Ljudske republike Doneck“; v tej
funkciji je bil odgovoren za separati
stične varnostne dejavnosti t. i.
„vlade Ljudske republike Doneck“.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

12.7.2014

Nekdanji t. i. „minister za obvešča
nje in množično komunikacijo“
„Ljudske republike Doneck“. Tre
nutno član t. i. „Ljudskega sveta“
„Ljudske republike Doneck“. Odgo
voren je za proseparatistične propa
gandne dejavnosti t. i. „vlade“ „Ljud
ske republike Doneck“.

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Datum rojstva: 6.11.1958
Kraj rojstva: Doneck

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 20.1.1964
Kraj rojstva: Iževsk, Ruska
federacija

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji t. i. „predsednik Sveta mi
nistrov Ljudske republike Lugansk“,
potrjen 8. julija 2014.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.
Še vedno izvaja dejavnosti financira
nja separatističnih struktur Ljudske
republike Lugansk.

67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

Datum rojstva: 25.11.1971
Kraj rojstva: Šargun,
Uzbekistan

Nekdanji t. i. „podpredsednik Sveta
ministrov Ljudske republike Lu
gansk“ (prej t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Lugansk“ in ne
kdanji tiskovni predstavnik „vojske
jugovzhoda“).

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

Odgovoren je za izjavo v imenu
„vojske jugovzhoda“, da ukrajinske
predsedniške volitve v „Ljudski re
publiki Lugansk“ zaradi „novega“
statusa regije niso izvedljive.

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Datum rojstva: 7.4.1980 ali
7.4.1979
Kraj rojstva: Stahanov,
Lugansko okrožje

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti „Vrhovnega
sveta“; Rusko federacijo je pozval,
naj prizna neodvisnost „Ljudske re
publike Lugansk“.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

70.

Do 25. marca 2016 t. i. „predsednik
Vrhovnega sveta Ljudske republike
Lugansk“. Nekdanji član t. i. „Ljud
skega sveta Ljudske republike Lu
gansk“.

Podpisnik memoranduma o soglasju
o „novi ruski uniji“.

Datum rojstva: 24.6.1964 ali
25.6.1964 ali 26.6.1964
Kraj rojstva: Lugansk (morda
v Kelmenciju, Černivško
okrožje)

Nekdanji t. i. „minister za obrambo“
in sedanji t. i. „voditelj“„Ljudske re
publike Lugansk“.
Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 1.9.1950

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji stalni član Varnostnega
sveta Ruske federacije; nekdanji di
rektor zunanje obveščevalne službe
Ruske federacije. Kot član Varnost
nega sveta, ki ima svetovalno in us
klajevalno vlogo pri nacionalni var
nosti, sodeluje pri oblikovanju poli
tike ruske vlade, ki ogroža ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Nekdanji stalni član Varnostnega
sveta Ruske federacije; Kot član Var
nostnega sveta, ki ima svetovalno in
usklajevalno vlogo pri nacionalni
varnosti, sodeluje pri oblikovanju
politike ruske vlade, ki ogroža oze
meljsko nedotakljivost, suverenost
in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Datum rojstva: 10.7.1981

Poslanec državne dume.

25.7.2014

Kraj rojstva: Kraj rojstva:
Kujbišev (Samara)

V funkciji poslanca dume je razglasil
odprtje „de facto veleposlaništva“
nepriznane, t. i. „Donecke ljudske
republike“ v Moskvi; s svojimi deja
nji prispeva k spodkopavanju in
ogrožanju ozemeljske nedotakljivo
sti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine.

Kraj rojstva: Kurumoč,
območje Kujbiševa

Datum rojstva: 15.12.1950
Kraj rojstva: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/99

Trenutno je predsednik odbora ru
ske državne dume za telesno
vzgojo, šport in mladinske zadeve.

L 67/100

Uradni list Evropske unije

SL

Ime

82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 10.2.1983 (ali
10.3.1983)
Kraj rojstva: Sjevjerodoneck

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Razlogi

Eden od samooklicanih voditeljev
„Ljudske republike Doneck“. Pozival
je
k
ruskemu
posredovanju
v vzhodni Ukrajini, tudi z namestit
vijo ruskih mirovnih sil. Bil je pove
zan z Igorjem Strelkovom/Girki
nom, ki je odgovoren za dejavnosti,
ki spodkopavajo ali ogrožajo oze
meljsko nedotakljivost, suverenost
in neodvisnost Ukrajine. Gubarev je
bil odgovoren za novačenje ljudi
v oborožene sile separatistov.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Odgovoren je za zavzetje poslopja
regionalne vlade v Donecku s strani
proruskih sil; oklical se je za „ljud
skega guvernerja“.
Kljub temu, da mu je bila zaradi
ogrožanja ozemeljske nedotakljivo
sti Ukrajine odvzeta prostost in je
bil nato izpuščen, je imel še naprej
pomembno vlogo pri separatističnih
dejavnostih ter je tako spodkopaval
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Datum rojstva: 5.7.1983 ali
10.3.1983
Kraj rojstva: Kahovka,
Heršovsko okrožje

Kot nekdanja t. i. „ministrica za zu
nanje zadeve“ je bila odgovorna za
obrambo t. i. „Ljudske republike
Doneck“, s čimer je spodkopavala
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. S pre
vzemom in izvajanjem te funkcije
torej podpira dejavnosti in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine. Še vedno dejavno podpira
separatistične dejavnosti in politike.
Je članica t. i. Ljudskega sveta „Ljud
ske republike Doneck“.

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Podatki o istovetnosti

Fyodor Dmitrievich Datum rojstva: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Kraj rojstva: Doneck

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Datum rojstva: 2.4.1956
Kraj rojstva: Odesa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji t. i. „namestnik ministra za
obrambo“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“. Povezan je z Igorjem Strel
kovom/Girkinom, ki je odgovoren
za dejavnosti, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Berezin s prevzemom in izvajanjem
te funkcije podpira dejavnosti in po
litike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine. Še vedno dejavno
podpira separatistične dejavnosti in
politike.

25.7.2014

Samooklicani „predsednik“ t. i. „Re
publike Novorusije“, ki je pozval
Rusijo, naj pošlje vojake v Ukrajino.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije tako podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

25.7.2014

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

KAUROV

86.

L 67/101

Datum rojstva: 23.6.1972 (ali
23.7.1972)
Kraj rojstva: območje Vinice

Visoki svetovalec Igorja Strelkova/
Girkina, ki je odgovoren za dejavno
sti, ki spodkopavajo ali ogrožajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Zdri
liuk s prevzemom in izvajanjem te
funkcije tako podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

25.7.2014

L 67/102
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: morda
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

14.3.2017

Razlogi

Predstavnica za stike z javnostjo t. i.
„vlade“ t. i. „Ljudske republike Lu
gansk“, ki je dajala izjave, s katerimi
je med drugim upravičevala sestreli
tev ukrajinskega vojaškega letala, za
jetje talcev in bojne aktivnosti neza
konitih oboroženih skupin, s čimer
je spodkopavala ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in enotnost
Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

30.7.2014

Še naprej je dejavno zaposlena v ti
skovnem uradu Ljudske republike
Lugansk.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Datum rojstva: 13.1.1954
Kraj rojstva: Dzeržinsk
(Doneška regija)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Nekdanji član t. i. „Ljudskega sveta“
in nekdanji predsednik t. i. „Vrhov
nega sveta“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“, ki je sodeloval pri obliko
vanju politik in organizaciji nezako
nitega „referenduma“, ki je bil pod
laga za razglasitev t. i. „Ljudske re
publike Doneck“, ki je predstavljala
kršitev ozemeljske nedotakljivosti,
suverenosti in enotnosti Ukrajine.

30.7.2014

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Datum rojstva: 27.11.1967
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Datum rojstva: 26.6.1976
Kraj rojstva: Doneck

Njegovo sprejetje imenovanja za t. i.
„ministra za notranje zadeve Repu
blike Krim“ (na to mesto ga je 5.
maja 2014 z odlokom št. 301 ime
noval predsednik Rusije) in njegovo
delovanje v tej funkciji spodkopava
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in enotnost Ukrajine.

30.7.2014

S 7. avgustom 2014 je nadomestil
Aleksandra Borodaja kot t. i. „pred
sednika vlade“ „Ljudske republike
Doneck“. Trenutno je t. i. „voditelj“
„Ljudske republike Doneck“. Zakar
čenko s prevzemom in izvajanjem
te funkcije podpira dejavnosti in po
litike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

12.9.2014

14.3.2017
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (tudi
„Car“)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 14.10.1974
Kraj rojstva: Gorski

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Datum rojstva: 21.1.1983
Kraj rojstva: Debalčevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

L 67/103

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

S 14. avgustom 2014 je nadomestil
Igorja Strelkova/Girkina kot t. i.
„minister za obrambo“ „Ljudske re
publike Doneck“. Od aprila 2014
domnevno poveljuje enoti separati
stičnih borcev v Donecku, pri čemer
je obljubil, da bo izpeljal strateško
nalogo odvrnitve vojaške agresije
Ukrajine. S tem Kononov podpira
ukrepe in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

Povezan je z „ljudsko milico v Don
basu“. Med drugim je izjavil, da se
bodo še naprej borili tudi v preosta
lih delih države. Rudenko tako pod
pira dejavnosti in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Je član t. i. „Ljudskega sveta Ljudske
republike Doneck“.

12.9.2014

Nekdanji „minister za državno var
nost“ t. i. „Ljudske republike Do
neck“. Povezan je z Vladimirjem
Antjufejevom, ki je odgovoren za
separatistične „vladne“ dejavnosti
t. i. „vlade Ljudske republike Do
neck“. Tako podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine. Še vedno de
javno podpira separatistične dejav
nosti oziroma politike. Vodi „zvezo
donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Možni datum rojstva:
27.12.1977

L 67/104
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 26.7.1956
Kraj rojstva: Cioburciu, okraj
Slobozie, zdaj Republika
Moldavija

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Datum rojstva: 23.5.1971
Kraj rojstva: Džankoj

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji t. i. „podpredsednik vlade
Ljudske republike Doneck, pristojen
za socialne zadeve“. Povezan je
z Vladimirjem Antjufejevom, ki je
odgovoren za separatistične „vladne“
dejavnosti t. i. „vlade Ljudske repu
blike Doneck“. Tako podpira dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Varo
vanec namestnika ruskega predsed
nika vlade Dmitrija Rogozina. Vodja
administracije
Sveta
ministrov
„Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

12.9.2014

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik
vlade“ Krima. Šeremet je imel
ključno vlogo pri organizaciji in iz
vedbi referenduma o združitvi
Krima z Rusijo 16. marca. V času
referenduma je Šeremet domnevno
poveljeval promoskovskim „silam za
samoobrambo“ Krima. Tako podpira
dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

18. septembra 2016 je bil izvoljen
za poslanca dume z nezakonito
priključenega Krimskega polotoka.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Datum rojstva: 6.8.1960
Kraj rojstva: Stepnoj Dvorec

Nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za zuna
nje zadeve. Pri glasovanju 20. marca
2014 je podprl osnutek zveznega
ustavnega zakona „o vključitvi Re
publike Krim v Rusko federacijo in
nastanku novih zveznih subjektov
v okviru Ruske federacije – Repu
blike Krim in mesta z zveznim sta
tusom Sevastopol“.
Trenutno predsednik odbora ruske
državne dume za zadeve SND, evra
zijsko povezovanje in odnose s so
narodnjaki.

12.9.2014

14.3.2017
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Podatki o istovetnosti

Vladimir
Stepanovich

Datum rojstva: 5.4.1948

NIKITIN

Kraj rojstva: Opočka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Datum rojstva: 21.3.1964
Kraj rojstva: Kraj rojstva:
Rudni, območje Kostanaja,
Kazaška SSR

Datum rojstva: 28.5.1953
Kraj rojstva: Puškin

L 67/105

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl os
nutek zveznega ustavnega zakona
„o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zvez
nih subjektov v okviru Ruske fede
racije – Republike Krim in mesta
z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl os
nutek zveznega ustavnega zakona
„o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zvez
nih subjektov v okviru Ruske fede
racije – Republike Krim in mesta
z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji poslanec državne dume.
Nekdanji namestnik predsednika dr
žavne dume. Pri glasovanju 20.
marca 2014 je podprl osnutek zve
znega ustavnega zakona „o vključitvi
Republike Krim v Rusko federacijo
in nastanku novih zveznih subjek
tov v okviru Ruske federacije – Re
publike Krim in mesta z zveznim
statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Trenutno je član centralne volilne
komisije.

L 67/106
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 8.2.1963
Kraj rojstva: Kišinjev

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji poslanec državne dume.
Nekdanji poslanec državne dume,
predsednik komisije državne dume
za zakonske predpise za razvoj vo
jaškoindustrijskega kompleksa Ru
ske federacije. Je viden član „Zdru
žene Rusije“ in poslovnež z znatnimi
naložbami v Ukrajini in na Krimu.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.9.2014

Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku no
vih zveznih subjektov v okviru Ru
ske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevasto
pol“.
Trenutno je član Zveznega sveta Ru
ske federacije.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Datum rojstva: 29.9.1982 ali
23. 9. 1982

Kot nekdanji t. i. „vodja centralne
volilne komisije Luganska“ je bil od
govoren za organizacijo t. i. volitev
2. novembra 2014 v „Ljudski repu
bliki Lugansk“. Te „volitve“ so bile
v nasprotju z ukrajinskim pravom
in zato nezakonite. Oktobra 2015
je bil imenovan za t. i. „ministra za
pravosodje“ „Ljudske republike Lu
gansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije ter z organizacijo nezakonitih
„volitev“ je torej dejavno podpiral
dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (tudi Oleh
AKIMOV)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 15.9.1981
Kraj rojstva: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/107

Razlogi

Predstavnik „gospodarske unije Lu
ganska“ v „Nacionalnem svetu“
„Ljudske republike Lugansk“. Na t. i.
volitvah 2. novembra 2014 je kan
didiral za mesto t. i. „voditelja“
„Ljudske republike Lugansk“. Te „vo
litve“ so bile v nasprotju z ukrajin
skim pravom in zato nezakonite.
Od leta 2014 je „vodja“ t. i. „Zveze
sindikatov“ in član t. i. „Ljudskega
sveta“ „Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Aktivno podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, tudi

Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

ali Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Datum rojstva: 21.2.1970

Nekdanja t. i. „ministrica za zdravje“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Kandidirala na t. i. „volitvah“ 2. no
vembra 2014 na mesto „voditelja“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajin
skim pravom, zato so nezakonite.
S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“
torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

29.11.2014

L 67/108

Uradni list Evropske unije

SL

Ime

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
tudi Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 7.8.1957
Kraj rojstva: mesto Stalino
(zdaj Doneck)

SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

14.3.2017

Razlogi

Član „parlamenta“ t. i. „Ljudske re
publike Doneck“, predsednik jav
nega združenja zveze veteranov Ber
kut Donbaškega okrožja in član
ljudskega gibanja „Za svobodni
Donbas“. Na t. i. „volitvah“ 2. no
vembra 2014 je kandidiral za vodi
telja t. i. „Ljudske republike Do
neck“. Te „volitve“ so bile v nasprotju
z ukrajinskim pravom in zato neza
konite.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(tudi Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

Datum rojstva: 30.8.1977
Kraj rojstva: Makijevka
(Doneško okrožje)

Nekdanji t. i. „zunanji minister“ in
t. i. „prvi namestnik predsednika“
„parlamenta“ „Ljudske republike Do
neck“. Na nezakonitih t. i. „volitvah“
2. novembra 2014 je kandidiral za
t. i. „voditelja“ „Ljudske republike
Doneck“. Te „volitve“ so bile v na
sprotju z ukrajinskim pravom in
zato nezakonite.
S sodelovanjem pri tej funkciji in
njenem opravljanju ter z uradno
kandidaturo na nezakonitih „volit
vah“ je torej dejavno podpiral dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo. Še vedno
dejavno podpira separatistične de
javnosti in politike.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 23.2.1969
Kraj rojstva: vas Belozernov,
Romodanovski okraj, ZSSR

KHALIKOV

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Razlogi

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik
vlade“ in prejšnji „generalni tožilec“
„Ljudske republike Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Ravil Zakariyovych

126.

L 67/109

Datum rojstva: 3.2.1963
Kraj rojstva: Moskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Nekdanji „podpredsednik vlade, pri
stojen za finance“ t. i. „Ljudske repu
blike Lugansk“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je podpiral dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno de
stabilizirajo.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Še vedno dejavno financira separati
stične strukture Ljudske republike
Lugansk.

127.

Oleg Evgenevich

Datum rojstva: 29.8.1969

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

BUHROV

128.

Nekdanji „minister za obrambo“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“.

Datum rojstva: 11. 3. 1976
Kraj rojstva: Džambul,
Kazahstan, trenutno ime: Taraz

Nekdanja „ministrica za izobraževa
nje, znanost, kulturo in religije“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

29.11.2014
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (tudi

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 17. 3. 1963
Kraj rojstva: Arhangelsk

Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji t. i. „minister v Svetu mi
nistrov“ (vodja administracije za
vladne zadeve) „Ljudske republike
Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (tudi
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Datum rojstva: 15. 3. 1961
Kraj rojstva: Vodjanske, okraj
Dobropilja, Doneško okrožje
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Nekdanji t. i. „minister za izobraže
vanje“ „Ljudske republike Doneck“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Trenutno je osebni svetovalec pred
sednika vlade Ljudske republike Do
neck.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (tudi
Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Datum rojstva: 10. 5. 1980 ali
21. 10. 1983

Član „Nacionalnega sveta“ t. i. „Ljud
ske republike Doneck“.

Kraj rojstva: Snežnoje,
Doneško okrožje

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO, tudi
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Datum rojstva: 12. 3. 1964
Kraj rojstva: Romni, Sumiško
okrožje
Ромны, Сумская область

„Namestnik vodje“ „Ljudskega sveta“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

29.11.2014

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, tudi
Givi

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 19.7.1980
Kraj rojstva: Ilovajsk

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

BASURIN

Datum rojstva: 27.6.1966
Kraj rojstva: Doneck

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

16.2.2015

Uradni govorec ministrstva za ob
rambo t. i. „Ljudske republike Do
neck“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Še vedno aktivno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Poveljnik bataljona „Somali“, oboro
žene separatistične skupine, vple
tene v spopade v vzhodni Ukrajini.

Datum
uvrstitve na
seznam

Še vedno je dejaven vojaški povelj
nik t. i. „Ljudske republike Doneck“.

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich

Razlogi

V tej funkciji je dejavno podpiral de
janja in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/111

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Datum rojstva: 20.5.1972 ali
30. 5. 1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Kraj rojstva: Lugansk

Nekdanji t. i. „minister za pravoso
dje“ nezakonite t. i. „Ljudske repu
blike Lugansk“. Od oktobra 2015
predsednik „centralne volilne komi
sije“ t. i. „Ljudske republike Lu
gansk“.

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.
Trenutno je predsednik t. i. „cen
tralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Datum rojstva: 2. 7. 1973
Kraj rojstva: Lizičansk,
Lugansko okrožje, ZSSR
Лисичанск Луганской области
УССР

Nekdanji t. i. „namestnik predsed
nika“ Sveta ministrov t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

16.2.2015
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (tudi
KUZOVLEV)

Datum rojstva: 7.1.1967

(Сергей Юрьевич

Мичуринск, Тамбовская
область

ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Podatki o istovetnosti

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Kraj rojstva: Mičurinsk,
Tambovsko okrožje

Datum rojstva: 20.1.1988
Kraj rojstva: Krasnoarmejsk

FILIPPOVA

(Катерина
Володимирівна
ФIЛIППОВА)

Aleksandr
Yurievich
TIMOFEEV

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)

Razlogi

T. i. vrhovni poveljnik ljudske milice
„Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

Nekdanja t. i. „ministrica za pravo
sodje“ t. i. „Ljudske republike Do
neck“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Kateryna
Volodymyrivna

142.

14.3.2017

Trenutno je osebna pomočnica
Aleksandra Vladimiroviča Zakar
čenka.

Datum rojstva: 15.5.1971
Kraj rojstva: Nevinomisk,
Stavropol Krai
Невинномысск,
Ставропольский край

Oleksandr
Yuriyovych

T. i. „minister za finance in davke“
„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

TYMOFEYEV

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Datum rojstva: 5.1.1967
Kraj rojstva: Baranjikivka,
Bilovodski okraj, Lugansko
okrožje
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

T. i. „minister za prihodke in davke“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 22.4.1985
Kraj rojstva: Herson

L 67/113

Razlogi

T. i. „minister za komunikacije“ t. i.
„Ljudske republike Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Datum rojstva: 10. 12. 1976
Kraj rojstva: Lugansk

BESEDINA

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

Datum rojstva: 25. 7. 1978
(ali 23. 3. 1975)

T. i. „generalni tožilec“ t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Krasni Luč,
Vorošilovgrad, območje
Luganska

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Datum rojstva: 8.5.1956

Kot nekdanji prvi namestnik mini
stra za obrambo (do 17. novembra
2015) je sodeloval pri napotitvi ru
skih enot v Ukrajino.

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Olha Ihorivna

146.

Nekdanja t. i. „ministrica za gospo
darski razvoj in trgovino“ t. i. „Ljud
ske republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Kaunas, Litva

V tej funkciji – v skladu s trenutno
strukturo ruskega Ministrstva za ob
rambo – sodeluje pri oblikovanju in
izvajanju politike ruske vlade. Ta
politika ogroža ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.
Trenutno je zaposlen pri Rosatomu.

16.2.2015

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Podatki o istovetnosti

14.3.2017

Razlogi

Datum rojstva: 11.9.1937

Poslanec državne dume.

Kraj rojstva: Časov Jar,
Ukrajina

Med obiskom t. i. Ljudske republike
Doneck je javno podprl separatiste.
Imenovan je bil tudi za častnega
konzula t. i. „Ljudske republike Do
neck“ v Ruski federaciji.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku no
vih zveznih subjektov v okviru Ru
ske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevasto
pol“.
Trenutno je prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za kul
turo.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Datum rojstva: 28.8.1977
Kraj rojstva: Bekabad, SSR
Uzbekistan

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.
Namestnik predsednika odbora
dume za narodnostna vprašanja.
Balbek je bil leta 2014 imenovan za
namestnika predsednika Sveta mini
strov t. i. „Republike Krim“; na tem
položaju si je prizadeval za vključi
tev nezakonito priključenega Krim
skega polotoka v Rusko federacijo,
za kar je prejel medaljo za „ob
rambo Republike Krim“. Priključitev
Krima je podpiral v javnih izjavah,
tudi prek svojega profila na spletni
strani stranke Združena Rusija
(krimska veja) in v članku, objavlje
nem na spletni strani NTV 3. julija
2016.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 20. 10. 1972
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

L 67/115

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za finančne trge.
Bakharev je bil marca 2014 imeno
van za namestnika predsednika dr
žavnega sveta t. i. „Republike Krim“,
avgusta 2014 pa za prvega namest
nika predsednika tega organa. Pri
znal je, da je bil osebno vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli
do nezakonite priključitve Krima in
Sevastopola, ki jo je javno podprl,
tudi v intervjuju, objavljenem 22.
marca 2016 na spletni strani gaze
tacrimea.ru in 23. avgusta 2016 na
spletni strani c-pravda.ru. „Oblasti“
„Republike Krim“ so mu podelile
odlikovanje, tj. „red za predanost
dolžnosti“.

Datum rojstva: 17.10.1969
Kraj rojstva: Okrožje Kular
Ust-Yansky, avtonomna SSR
Yakut

Poslanec državne dume, izvoljen
v nezakonito priključenem mestu
Sevastopol.
Član odbora dume za obdavčitev.
Kot član občinske uprave Sevasto
pola je februarja in marca 2014
podpiral dejavnosti „ljudskega žu
pana“ Alekseja Chaliya. Javno je pri
znal, da je bil vpleten v dogodke
leta 2014, ki so privedli do nezako
nite priključitve Krima in Sevasto
pola, ki jo je javno zagovarjal, tudi
na svoji spletni strani in v intervjuju,
objavljenem 21. februarja 2016 na
spletni strani nation-news.ru.
Za sodelovanje v postopku priklju
čitve je prejel rusko državno odliko
vanje, tj. „red za zasluge domovini“
druge stopnje.

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 3.8.1981
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

14.3.2017

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za finančne trge.
Kozenko je bil marca 2014 imeno
van za namestnika predsednika dr
žavnega sveta t. i. „Republike Krim“.
Javno je priznal, da je bil vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli
do nezakonite priključitve Krima in
Sevastopola, ki jo je javno zagova
rjal, tudi v intervjuju, objavljenem
12. marca 2016 na spletni strani
gazetacrimea.ru. Za sodelovanje
v postopku priključitve so mu lo
kalne „oblasti“ podelile medaljo za
„obrambo Republike Krim“.

Datum rojstva: 24.6.1965
Kraj rojstva: Belogorsk, SSR
Ukrajina

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.
Članica odbora dume za kulturo.
Od leta 2012 je članica Vrhovnega
sveta Avtonomne republike Krim,
od marca 2014 pa je podpirala
vključitev nezakonito priključenih
Krima in Sevastopola v Rusko fede
racijo. Septembra 2014 je bila izvo
ljena v državni svet t. i. „Republike
Krim“. Večkrat je javno zagovarjala
nezakonito priključitev Krima in Se
vastopola, tudi v intervjujih, objav
ljenih 2. aprila in 20. avgusta 2016
na spletni strani c-pravda.ru. „Obla
sti“ „Republike Krim“ so ji leta 2014
podelile ruski državni red za „za
sluge domovini“ druge stopnje, leta
2015 pa odlikovanje „red za pred
anost dolžnosti“.

9.11.2016

14.3.2017
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157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 4.7.1971
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

L 67/117

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za vprašanja za
zadeve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki.
Septembra 2014 je bil, „izvoljen“
v državni svet t. i. „Republike Krim“.
Javno je priznal – tudi v intervjuju,
objavljenem 3. septembra 2016 na
spletni strani ldpr-rk.ru –, da je bil
vpleten v dogodke leta 2014, ki so
privedli do nezakonite priključitve
Krima in Sevastopola, zlasti pa v or
ganizacijo nezakonitega referen
duma o nezakoniti priključitvi polo
toka.

SUBJEKTI

Ime

10.

Tako imenovana
„ljudska milica
v Donbasu“
„Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“

Podatki o istovetnosti

Družbeni mediji:
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
Elektronska pošta: voenkom.
dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Prostovoljni telefon za Rusijo:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
ali elektronska pošta
novoross24@mail.ru
Naslov: Doneck, Prospekt
Zasjadko 13

Razlogi

Nezakonita oborožena separati
stična skupina, odgovorna za boj
proti silam ukrajinske vlade
v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža
stabilnost oziroma varnost Ukrajine.
Med drugim je ta militantna sku
pina na začetku aprila 2014 pre
vzela nadzor nad več vladnimi po
slopji v vzhodni Ukrajini ter tako
spodkopavala ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine. Povezuje se s Pavlom Gu
barevom, ki je skupaj s proruskimi
silami zavzel poslopje regionalne
vlade v Donecku in se oklical za
„ljudskega guvernerja“.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014
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11.

Podatki o istovetnosti

„Bataljon Vostok“,

Družbeni mediji:

„Батальон Восток“

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Razlogi

Nezakonita oborožena separati
stična skupina, ki naj bi bila med
najpomembnejšimi v vzhodni Ukra
jini. Odgovorna za boj proti silam
ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini,
s čimer ogroža stabilnost in varnost
Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Dejavno sodelovala v vojaških ope
racijah pri zavzetju letališča v Do
necku.
Del t. i. „1. korpusa kopenskih obo
roženih sil“ „Ljudske republike Do
neck“.

21.

DELNIŠKA
DRUŽBA ALMAZANTEY –
KORPORACIJA ZA
ZRAČNO IN
VESOLJSKO
OBRAMBO
Акционерное
общество Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей“

Ul. Vereiskaya 41, 121471
Moskva, Rusija
Spletno mesto: almaz-antey.ru;
elektronski naslov antey@
almaz-antey.ru

Almaz-Antey je rusko državno po
djetje. Proizvaja protiletalsko orožje,
vključno z raketami zemlja – zrak,
ki ga dobavlja ruski vojski. Ruski or
gani zagotavljajo težko orožje sepa
ratistom v vzhodni Ukrajini, s čimer
prispevajo k destabilizaciji Ukrajine.
To orožje uporabljajo separatisti,
tudi za sestreljevanje letal. AlmazAntey kot podjetje v državni lasti
prispeva k destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

(tudi KONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; tudi
ALMAZ-ANTEY –
KORPORACIJA ZA
OBRAMBO; tudi
ALMAZ-ANTEY
JSC; Концерн ВКО
„Алмаз – Антей;
)

30.

Bataljon „Šparta“
(Батальон „Спарта“)

Skupina se povezuje z osebo, uvr
ščeno na seznam, saj ji poveljuje Ar
senij PAVLOV.
Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

14.3.2017
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31.

Bataljon „Somali“
(Батальон
„Сомали“)

Podatki o istovetnosti

L 67/119

Razlogi

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

Skupina se povezuje z osebo, uvr
ščeno na seznam, saj ji poveljuje Mi
hail TOLSTIK, tudi Givi.
Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

33.

Brigada „Prizrak“
(Бригада „Призрак“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

Del t. i. „2. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Lugansk“.

35.

Bataljon „Kalmius“
(Батальон
„Кальмиус“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

36.

„Bataljon smrti“
(„Батальон Смерть“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.
Del t. i. „2. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015
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37.

Ljudsko gibanje
„NOVOROSSIYA“
Движение
Новороссия

Podatki o istovetnosti

14.3.2017

Razlogi

Ljudsko gibanje „Novorossiya“ je
bilo ustanovljeno novembra 2014
v Rusiji, vodi pa ga ruski častnik
Igor Strelkov/Girkin (član osebja
glavnega obveščevalnega direktorata
generalštaba oboroženih sil Ruske
federacije (GRU)).
V skladu s priznanimi cilji si priza
deva zagotavljati vsestransko in
učinkovito pomoč gibanju „Novo
rossiya“, vključno s pomočjo milici,
ki se bojuje v vzhodni Ukrajini; tako
podpira politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.
Povezuje se z osebo, uvrščeno na
seznam zaradi spodkopavanja oze
meljske nedotakljivosti Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015
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