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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS (EU) 2018/1929 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. december 10.)
az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések
miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti
korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke
(1) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

A Tanács úgy véli, hogy az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” és „Luganszki Népköztársaságban”
2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megrendezését követően kilenc személyt fel kell venni
a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet
I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az e rendelet mellékletében felsorolt személyek felvételre kerülnek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt
jegyzékbe.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
(1) HL L 78., 2014.3.17., 6. o.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. december 10-én.
a Tanács részéről
az elnök
F. MOGHERINI
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MELLÉKLET

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéke
a következő személyekkel egészül ki:

Név

„167.

Olga Valerievna
POZDNYAKOVA/Olga
Valeryevna
POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна
ПОЗДНяКОВА)

Azonosító adatok

Születési idő:
1982.3.30.
Születési hely: Sahti,
Rosztovi terület,
Szovjetunió

Olga Valeriyivna
POZDNYAKOVA

(Ольга Валеріївна
Позднякова)
168.

Elena Valerievna
KRAVCHENKO/Elena

Valeryevna
KRAVCHENKO

(Елена Валериевна
КРАВЧЕНКО)

Születési idő:
1983.2.22.
Születési hely:
Szverdlovszk
(Jekatyerinburg),
Szovjetunió

Olena Valeriyivna
KRAVCHENKO

(Олена Валеріївна
Кравченко)
169.

Leonid Ivanovich
PASECHNIK

(Леонид Иванович
ПАСЕЧНИК)
Leonid Ivanovych
PASICHNYK

(Леонід Іванович
ПАСІЧНИК)
170.

Vladimir Anatolievich
BIDYOVKA/Vladimir
Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич
БИДЁВКА)

Születési idő:
1970.3.15.
Születési hely:
Vorosilovgrád –
Luhanszk,
Vorosilovgrádi
terület, Ukrán
SZSZK
Születési idő:
1981.3.7.
Születési hely:
Makijivka – Donecki
terület

Volodymyr
Anatoliyovych
BIDIOVKA

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Az úgynevezett »Donyecki Népköztársa
ság« »Központi Választási Bizottságának«
»elnöke«. E minőségében részt vett az úgy
nevezett »Donyecki Népköztársaságban«
2018. november 11-én tartott úgynevezett
»választások« megszervezésében, ezzel ak
tívan támogatott és végrehajtott olyan te
vékenységeket és politikákat, amelyek
aláássák Ukrajna területi integritását, szu
verenitását és függetlenségét, és hozzájárult
Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

Az úgynevezett »Luganszki Népköztársa
ság« »Központi Választási Bizottságának«
»elnöke«. E minőségében részt vett az úgy
nevezett »Luganszki Népköztársaságban«
2018. november 11-én tartott úgynevezett
»választások« megszervezésében, ezzel ak
tívan támogatott olyan tevékenységeket és
végrehajtott olyan politikákat, amelyek
aláássák Ukrajna területi integritását, szu
verenitását és függetlenségét, és hozzájárult
Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

Az úgynevezett »Luganszki Népköztársa
ság« »megválasztott vezetője«. Azzal, hogy
elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár,
aktívan támogatott és végrehajtott olyan
tevékenységeket és politikákat, amelyek
aláássák Ukrajna területi integritását, szu
verenitását és függetlenségét, és hozzájárult
Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

Az úgynevezett »Donyecki Népköztársa
ság« úgynevezett »Népi Tanácsának« »el
nöke«. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és
e minőségben eljár, aktívan támogatott és
végrehajtott olyan tevékenységeket és poli
tikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függetlensé
gét, és hozzájárult Ukrajna további destabi
lizálásához.

2018.12.10.

Az úgynevezett »Luganszki Népköztársa
ság« úgynevezett »Népi Tanácsának« »el
nöke«. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és
e minőségben eljár, aktívan támogatott és
végrehajtott olyan tevékenységeket és poli
tikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függetlensé
gét, és hozzájárult Ukrajna további destabi
lizálásához.

2018.12.10.

(Володимир
Анатолійович БІДЬОВКА)
171.

Denis Nikolaevich
MIROSHNICHENKO

Születési idő:
1987.12.8.

(Денис Николаевич
МИРОШНИЧЕНКО )

Születési hely:
Luhanszk
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172.

Aleksey Alekseevich

Azonosító adatok

Az úgynevezett »Donyecki Népköztársa
ság« »Központi Választási Bizottságának«
»titkára«. E minőségében részt vett az úgy
nevezett »Donyecki Népköztársaságban«
2018. november 11-én tartott úgynevezett
»választások« megszervezésében, ezzel ak
tívan támogatott és végrehajtott olyan po
litikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függetlensé
gét, és hozzájárult Ukrajna további destabi
lizálásához.

2018.12.10.

Születési idő:
1978.4.6.

Az úgynevezett »Luganszki Népköztársa
ság« »Központi Választási Bizottságának«
»elnökhelyettese«. E minőségében részt vett
az úgynevezett »Luganszki Népköztársa
ságban« 2018. november 11-én tartott
úgynevezett »választások« megszervezésé
ben, ezzel aktívan támogatott és végrehaj
tott olyan politikákat, amelyek aláássák
Ukrajna területi integritását, szuverenitását
és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna
további destabilizálásához.

2018.12.10.

Születési idő:
1986.5.31.

Az úgynevezett »Luganszki Népköztársa
ság« »Központi Választási Bizottságának«
»titkára«. E minőségében részt vett az úgy
nevezett »Luganszki Népköztársaságban«
2018. november 11-én tartott úgynevezett
»választások« megszervezésében, ezzel ak
tívan támogatott és végrehajtott olyan po
litikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függetlensé
gét, és hozzájárult Ukrajna további destabi
lizálásához.

2018.12.10.”

(Алексей Алексеевич
Найденко )

Születési hely:
Doneck

NAYDENKO

(Олексій Олексійович
Найденко)

VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич
Высоцкий)
Volodymyr Yuriyovych

Születési idő:
1985.4.7.
Születési hely: Krími
Autonóm
Köztársaság

VYSOTSKYI

(Володимир Юрійович
Висоцький)

174.

Maksim Aleksandrovich
SVIDCHENKO

(Максим Александрович
СВИДЧЕНКО)
Maksym
Oleksandrovych
SVIDCHENKO

Максим Олександрович
СВІДЧЕНКО

175.

Ekaterina Vasilyevna
TERESHCHENKO/

Ekaterina Vasilievna
TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна
ТЕРЕЩЕНКО)
Kateryna Vasylivna
TERESHCHENKO

(Катерина Василівна
ТЕРЕЩЕНКО)

A jegyzékbe
vétel dátuma

2018.12.10.

Születési idő:
1980.6.2.

Vladimir Yurievich

Indokolás

Az úgynevezett »Donyecki Népköztársa
ság« »Központi Választási Bizottságának«
»elnökhelyettese«. E minőségében részt vett
az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság
ban« 2018. november 11-én tartott úgyne
vezett »választások« megszervezésében, ez
zel aktívan támogatott és végrehajtott
olyan politikákat, amelyek aláássák Uk
rajna területi integritását, szuverenitását és
függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

NAYDENKO

Oleksii Oleksiyovych

173.

2018.12.10.

