
DECIZII 

DECIZIA 2014/145/PESC A CONSILIULUI 

din 17 martie 2014 

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special 
articolul 29, 

întrucât: 

(1) La 6 martie, șefii de stat sau de guvern ai statelor 
membre ale Uniunii au condamnat cu fermitate 
încălcarea neprovocată a suveranității și integrității teri
toriale a Ucrainei de către Federația Rusă și au îndemnat 
Federația Rusă să își retragă imediat forțele armate către 
zonele de staționare permanentă a acestora, în confor
mitate cu acordurile relevante. Aceștia au îndemnat 
Federația Rusă să permită accesul imediat al unor obser
vatori internaționali. Șefii de stat sau de guvern au 
considerat că decizia Consiliului Suprem al Republicii 
Autonome Crimeea de a desfășura un referendum cu 
privire la viitorul statut al teritoriului este contrară consti
tuției ucrainene și prin urmare ilegală. 

(2) Șefii de stat sau de guvern au decis să ia măsuri, inclusiv 
cele preconizate de Consiliu la 3 martie 2014, în special 
prin suspendarea convorbirilor bilaterale cu Federația 
Rusă în materie de vize, precum și a convorbirilor cu 
Federația Rusă cu privire la un nou acord global care 
ar înlocui acordul de parteneriat și de cooperare existent. 

(3) Șefii de stat sau de guvern au subliniat faptul că ar trebui 
să se găsească o soluție pentru criză prin negocieri între 
guvernul Ucrainei și guvernul Federației Ruse, inclusiv 
prin intermediul unor mecanisme multilaterale potențiale, 
și că în absența unor astfel de rezultate într-un interval de 
timp limitat, Uniunea va decide asupra unor măsuri 
suplimentare, cum ar fi interdicții de călătorie, înghețări 
de active și anularea reuniunii la nivel înalt UE-Rusia. 

(4) În contextul actual, ar trebui impuse restricții de călătorie 
și o înghețare a activelor în ceea ce privește persoanele 
responsabile pentru acțiuni care subminează sau 
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei, inclusiv acțiuni privind viitorul 
statut al oricărei părți a teritoriului care contravin consti
tuției Ucrainei, și persoanele, entitățile sau organismele 
asociate acestora. 

(5) Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii 
pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica 
intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către 
persoanele fizice responsabile pentru acțiuni care subminează 
sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și de către persoanele fizice asociate 
acestora, astfel cum figurează în anexă. 

(2) Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze 
propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său. 

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat 
membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume: 

(a) în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale 
interguvernamentale; 

(b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale 
organizate de Organizația Națiunilor Unite sau sub auspiciile 
acesteia; 

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și 
imunități; sau 

(d) în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la 
Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia. 

(4) Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în 
cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației 
pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). 

(5) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate 
cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul 
alineatului (3) sau (4). 

(6) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile 
impuse în temeiul alineatului (1), atunci când deplasarea se 
justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în 
scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la 
reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni 
găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în 
cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct 
promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, 
inclusiv sprijinirea integrității teritoriale, a suveranității și a inde
pendenței Ucrainei.
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(7) Un stat membru care dorește să acorde derogările 
menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în 
acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția 
cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului 
ridică obiecții în scris în termen de două zile lucrătoare de la 
primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care 
unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să 
acorde derogarea propusă. 

(8) În cazul în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), 
un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau 
tranzitul persoanelor enumerate în anexă, autorizația se 
limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele 
vizate de respectiva autorizație. 

Articolul 2 

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care 
aparțin, sunt deținute sau controlate de către persoane fizice 
responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și de 
către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate 
acestora, astfel cum figurează în anexă. 

(2) Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod 
direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor 
fizice sau juridice, al entităților sau organismelor enumerate în 
anexă. 

(3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate 
autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice 
înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau 
resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră 
corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele 
economice în cauză sunt: 

(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor 
enumerate în anexă și ale membrilor lor de familie aflați în 
întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie 
sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, 
impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități; 

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și 
rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea 
unor servicii juridice; 

(c) destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente 
serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri 
sau resurse economice înghețate; sau 

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca auto
ritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale 
celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora 
consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel 
puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației. 

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și 
Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în 
temeiul prezentului alineat. 

(4) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente 
ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri 
și resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite urmă
toarele condiții: 

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri 
arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana, entitatea 
sau organismul menționat(ă) la alineatul (1) a fost înscrisă 
pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau 
administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri 
judecătorești executorii în statul membru vizat, anterior 
sau ulterior datei respective; 

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv 
pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de 
hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o 
astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere 
de lege și actele administrative aplicabile care reglementează 
drepturile persoanelor care au astfel de creanțe; 

(c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau 
juridice, entități sau organism menționat(e) în anexă; și 

(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice a 
statului membru în cauză. 

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și 
Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul 
prezentului alineat. 

(5) Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, 
o entitate sau un organism enumerate în listă să efectueze plăți 
datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care 
persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul au fost 
înscrise pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru în 
cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în 
mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate 
sau un organism menționat(ă ) la alineatul (1). 

(6) Alineatul (2) nu se aplică creditării conturilor înghețate 
reprezentând: 

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; 

(b) plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau 
obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior 
datei la care aceste conturi au făcut obiectul măsurilor 
prevăzute la alineatele (1) și (2); sau 

(c) plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, adminis
trative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în 
statul membru vizat, 

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să 
rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1). 

Articolul 3 

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, decide stabilirea și modificarea listei din 
anexă.
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(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității 
sau organismului vizate decizia menționată la alineatul (1), 
inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este 
cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, 
entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta 
observații. 

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă 
dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia 
menționată la alineatul (1) și informează în consecință 
persoana, entitatea sau organismul în cauză. 

Articolul 4 

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor 
fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1). 

(2) De asemenea, anexa include informațiile necesare identi
ficării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a orga
nismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt dispo
nibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații 
pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, 
cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, 
adresa dacă este cunoscută și funcția sau profesia. În ceea ce 
privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de 
informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, 
numărul de înregistrare și sediul. 

Articolul 5 

Pentru ca măsurile menționate la articolul 1 alineatul (1) și la 
articolul 2 alineatul (1) să aibă un impact cât mai mare, 
Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive 
similare celor prevăzute în prezenta decizie. 

Articolul 6 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Prezenta decizie se aplică până la 17 septembrie 2014. 

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Prezenta decizie se 
reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul 
consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite. 

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2014. 

Pentru Consiliu 
Președintele 

C. ASHTON

RO L 78/18 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.3.2014



ANEXĂ 

Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolele 1 și 2 

Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

1. Sergey Valeryevich 
Aksyonov 

Născut la data de 
26.11. 1972 

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeii” în 
cadrul Verkhovna Rada a Crimeii la 27 februarie 
2014 în prezența unor persoane înarmate proruse. 
„Alegerea” sa a fost decretată neconstiuțională de 
către Oleksandr Turchynov la 1 martie. A 
promovat activ „referendumul” din 16 martie 2014. 

17.3.2014 

2. Vladimir 
Andreevich 
Konstantinov 

Născut la data de 
19.3.1967 

În calitate de purtător de cuvânt al Consiliului 
Suprem al Republicii Autonome Crimeea, 
Konstantinov a jucat un rol important în deciziile 
luate de către Verkhovna Rada privind „referen
dumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei 
și a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea inde
pendenței Crimeii. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
Temirgaliev 

Născut la data de 
15.8.1976 

În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Crimeii, Temirgaliev a jucat un rol important în 
deciziile luate de Verkhovna Rada privind „referen
dumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A 
promovat activ integrarea Crimeii în cadrul Fede
rației Ruse. 

17.3.2014 

4. Deniz 
Valentinovich 
Berezovskiy 

Născut la data de 
15.7.1974 

Berezovskiy a fost numit comandant al Marinei 
ucrainene la 1 martie 2014 și a depus un 
jurământ în fața forțelor armate din Crimeea, încăl
cându-și astfel jurământul. Parchetul General al 
Ucrainei a inițiat o anchetă împotriva sa pentru 
înaltă trădare. 

17.3.2014 

5. Aleksei 
Mikhailovich 
Chaliy 

Născut la data de 
13.6.1961 

Chaliy a devenit „primar al Sevastopolului” pe baza 
susținerii din partea mulțimilor la 23 februarie 2014 
și a acceptat acest „vot”. A desfășurat o campanie 
activă pentru ca Sevastopol să devină o entitate 
separată a Federației Ruse în urma unui referendum 
din 16 martie 2014. 

17.3.2014 

6. Pyotr 
Anatoliyovych 
Zima 

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de secu
ritate din Crimeea, (SBU) la 3 martie 2014 de către 
„prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat această 
numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o 
bază de date, Servicului de informații rus (SBU). 
Aceastea includeau informații privind activiștii 
Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din 
Crimeea. Zima a jucat un rol important în împie
dicarea autorităților ucrainiene să controleze teri
toriul Crimeii. 

La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea 
unu serviciu de securitate independent al Crimeii 
de către foști ofițeri SBU din Crimeea. 

17.3.2014 

7. Yuriy Zherebtsov Consilier al purtătorului de cuvânt al Verkhovna 
Rada din Crimeea, unul dintre organizatorii de 
frunte ai „referendumului” de la 16 martie 2014 
împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. 

17.3.2014
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

8. Sergey Pavlovych 
Tsekov 

Născut la data de 
28.3.1953 

Purtător de cuvânt adjunct al Verkhovna Rada; 
Tsekov a inițiat, împreună cu Sergey Aksyonov, 
demiterea ilegală a guvernului Republicii 
Autonome Crimeea (RAC). L-a atras în această acti
vitate pe Vladimir Konstantinov, amenințându-l cu 
demiterea. Tsekov a recunoscut public că membrii 
parlamentului din Crimeea au fost cei care au inițiat 
invitarea soldaților ruși în vederea ocupării 
Verkhovna Rada din Crimeea. A fost unul dintre 
primii lideri din Crimeea care au solicitat public 
anexarea la Rusia a Crimeii. 

17.3.2014 

9. Ozerov, Viktor 
Alekseevich 

Născut la data de 
5.1.1958, la 
Abakan, Khakassia 

Președinte al Comitetului de securitate și apărare al 
Consiliului federativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului 
de securitate și apărare al Consiliului federativ, a 
susținut public în Consiliul federativ desfășurarea 
de forțe ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

10. Dzhabarov, 
Vladimir 
Michailovich 

Născut la data de 
29.9.1952 

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri 
internaționale al Consiliului federativ al Federației 
Ruse. 

La 1 martie 2014, Dzhabarov, în numele Comi
tetului pentru afaceri internaționale al Consiliului 
federativ, a susținut public în Consiliul federativ 
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

11. Klishas, Andrei 
Aleksandrovich 

Născut la data de 
9.11.1972, la 
Sverdlovsk 

Președinte al Comitetului pentru drept constituțional 
al Consiliului federativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Klishas a susținut public în cadrul 
Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în 
Ucraina. În cadrul unor declarații publice, Klishas a 
urmărit să justifice intervenția militară rusă în 
Ucraina, afirmând că „președintele ucrainian 
sprijină apelul autorităților din Crimeea către 
președintele Federației Ruse privind acordarea unei 
asistențe globale în apărarea cetățenilor Crimeii”. 

17.3.2014 

12. Ryzhkov, Nikolai 
Ivanovich 

Născut la data de 
28.9.1929, la 
Duleevka, regiunea 
Donețk, RSS 
Ucraineană 

Membru al Comitetului pentru chestiuni federale, 
politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului 
federativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Ryzhkov a susținut public în 
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

13. Bushmin, Evgeni 
Viktorovich 

Născut la data de 
4.10.1958, la 
Lopatino, regiunea 
Sergachiisky, 
RSFSR 

Purtător de cuvânt adjunct al Consiliului federativ al 
Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Bushmin a susținut public în 
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

14. Totoonov, 
Aleksandr 
Borisovich 

Născut la data de 
3.3.1957, la 
Ordzhonikidze, 
Osetia de Nord 

Membru al Comitetului pentru cultură, știință și 
informație din cadrul Consiliului federativ al Fede
rației Ruse. 

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public în 
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

15. Panteleev, Oleg 
Evgenevich 

Născut la data de 
21.7.1952 la Zhit
nikovskoe, 
regiunea Kurgan 

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru chestiuni 
parlamentare. 

La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public în 
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

16. Mironov, Sergei 
Mikhailovich 

Născut la data de 
14.2.1953, la 
Pushkin, regiunea 
Leningrad 

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al 
facțiunii „Rusia justă” (Fair Russia) din cadrul 
Dumei Federației Ruse. 

Inițiator al legii care permite Federației Ruse să 
admită în componența sa, sub pretextul apărării 
cetățenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în 
absența consimțământului țării respective sau a 
unui tratat internațional. 

17.3.2014 

17. Zheleznyak, Sergei 
Vladimirovich 

Născut la data de 
30.7.1970, la St. 
Petersburg (fostul 
Leningrad) 

Purtător de cuvânt adjunct al Dumei de Stat a Fede
rației Ruse. 

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în 
Ucraina și anexarea Crimeii. A condus personal 
demonstrația în favoarea utilizării forțelor armate 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

18. Slutski, Leonid 
Eduardovich 

Născut la data de 
4.1.1968 la 
Moscova 

Președinte al Comitetului Comunității Statelor Inde
pendente (CSI) din cadrul Dumei de Stat a Federației 
Ruse (membru al LDPR). 

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în 
Ucraina și anexarea Crimeii. 

17.3.2014 

19. Vitko, Aleksandr 
Viktorovich 

Născut la data de 
13.9.1961 la 
Vitebsk (RSS Bela
rusă) 

Comandant al Flotei Mării Negre, viceamiral. 

Responsabil de comanda forțelor ruse care au 
ocupat teritoriul suveran al Ucrainei. 

17.3.2014 

20. Sidorov, Anatoliy 
Alekseevich 

Comandant, Districtul militar din vest al Rusiei ale 
cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. 

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

17.3.2014 

21. Galkin, Aleksandr Districtul militar din sud al Rusiei, ale cărui forțe se 
află în Crimeea; Flota Mării Negre intră sub 
comanda lui Galkin; o mare parte dintre mișcările 
forțelor înspre Crimeea s-au desfășurat prin 
Districtul militar din sud. 

Comandant al Districtului militar din sud al Rusiei 
(„DMS”). Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. 
Este responsabil pentru o parte a prezenței militare 
ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea 
Ucrainei; de asemenea, a sprijinit autoritățile din 
Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice 
împotriva măsurilor în direcția unui referendum și 
a încorporării în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se 
află sub controlul districtului. 

17.3.2014
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