
II 

(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2018/705 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2018. május 14.) 

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 miután az Oroszországi Föderáció a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevaszto
polban is megtartotta az orosz elnökválasztást, öt személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá 
tartozó természetes és jogi 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 szereplő személyeket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt 
jegyzékbe. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2018. május 14-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
E. ZAHARIEVA  
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MELLÉKLET 

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében 
foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:  

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

„162. Inna Nikolayevna 
GUZEYEVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Nikolayevna GUZEEVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Mykolayivna 
HUZIEIEVA 

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) 

Születési idő: 
1971.5.20. 

Születési hely: Krím 
félsziget 

Cím: Simferopol, 
Lisnevka, 83 Kievskaya 
str, apt. 67 

A krími választási bizottság elnökhelyettese. E 
minőségében részt vett annak megszervezésében, 
hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. már
cius 18-án a jogellenesen annektált Krím félszige
ten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel 
aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpo
litikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integ
ritását, szuverenitását és függetlenségét. 

2018.5.14. 

163. Natalya Ivanovna 
BEZRUCHENKO/ 

Natalia Ivanovna 
BEZRUCHENKO 

(Наталья Ивановна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Nataliya Ivanivna 
BEZRUCHENKO 

(Наталія Iванівна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Születési idő: 
1979.8.22. 

Születési hely: 
Szimferopol, Krím 
félsziget 

Cím: Autonomous 
Republic of Crimea, 
Gresovskoe, 5-A 
Kryzhizhanovskogo str, 
apt 64 

A krími választási bizottság titkára. E minőségé
ben részt vett annak megszervezésében, hogy az 
orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án 
a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Sze
vasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan tá
mogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, 
amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, 
szuverenitását és függetlenségét. 

2018.5.14. 

164. Aleksandr Yurevich 
PETUKHOV/ 

Aleksandr Yurievich 
PETUKHOV 

(Александр Юрьевич 
ПЕТУХОВ) 

Oleksandr Yuriyovych 
PIETUKHOV 

(Олександр Юрійович 
ПЄТУХОВ) 

Születési idő: 
1970.7.17. 

A szevasztopoli választási bizottság elnöke. E mi
nőségében részt vett annak megszervezésében, 
hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. már
cius 18-án a jogellenesen annektált Krím félszige
ten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel 
aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpo
litikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integ
ritását, szuverenitását és függetlenségét. 

2018.5.14. 

165. Miroslav Aleksandrovich 
POGORELOV 

(Мирослав Александрович 
ПОГОРЕЛОВ) 

Myroslav Oleksandrovych 
POHORIELOV 

(Мирослав Олександрович 
ПОГОРЄЛОВ) 

Születési idő: 1968.6.7. A szevasztopoli választási bizottság elnökhelyet
tese. E minőségében részt vett annak megszerve
zésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. 
március 18-án a jogellenesen annektált Krím fél
szigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ez
zel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szak
politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi 
integritását, szuverenitását és függetlenségét. 

2018.5.14. 

166. Anastasiya Nikolayevna 
KAPRANOVA 

(Анастасия Николаевна 
КАПРАНОВА) 

Anastasiya Mykolayivna 
KAPRANOVA 

(Анастасія Миколаївна 
КАПРАНОВА) 

Születési idő: 1964 (fel
tehetően: április 21.) 

A szevasztopoli választási bizottság titkára. E mi
nőségében részt vett annak megszervezésében, 
hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. már
cius 18-án a jogellenesen annektált Krím félszige
ten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel 
aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpo
litikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integ
ritását, szuverenitását és függetlenségét. 

2018.5.14.”   
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