
DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1781 

z dnia 5 października 2015 r. 

zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/119/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 5 marca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/364 (2), która stanowiła, że środki ograniczające 
określone w decyzji 2014/119/WPZiB powinny mieć zastosowanie do dnia 6 marca 2016 r. w odniesieniu do 
14 osób oraz do dnia 6 czerwca 2015 r. w odniesieniu do 4 osób. 

(3)  W dniu 5 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/876 (3), która między innymi stanowiła, że 
w odniesieniu do jednej z tych czterech osób zastosowanie środków ograniczających powinno zostać 
przedłużone do dnia 6 października 2015 r., a uzasadnienie dotyczące tej osoby – zaktualizowane. 

(4)  W odniesieniu do tej osoby zastosowanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 6 marca 2016 r., 
a uzasadnienie dotyczące tej osoby – zaktualizować. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/119/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 5 decyzji 2014/119/WPZiB otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 6 marca 2016 r. 

Niniejsza decyzja podlega stałemu przeglądowi. Jest ona odnawiana lub zmieniana, w stosownych przypadkach, 
jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”. 

Artykuł 2 

W załączniku do decyzji 2014/119/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 
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(1) Decyzja Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 26). 

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/364 z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 62 z 6.3.2015, s. 25). 

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/876 z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 142 z 6.6.2015, s. 30). 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
N. SCHMIT 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zamieszczony w załączniku do decyzji 2014/119/WPZiB zastępuje się 
następującym wpisem:  

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

10. Serhii Petrovych Kliuiev 

(Сергiй Петрович Клюєв), 

Serhiy Petrovych Klyuyev 

urodzony 19 sierpnia 
1969 r., brat Andrija Klu
jewa (Andrii Kliuiev), biz
nesmen 

Osoba, wobec której władze Ukrainy 
wszczęły postępowanie karne w sprawie 
udziału w sprzeniewierzeniu środków 
publicznych lub mienia publicznego. 
Osoba powiązana z osobą umieszczoną 
w wykazie (Andrijem Petrowyczem Klu
jewem (Andrii Petrovych Kliuiev)), wo
bec której władze Ukrainy wszczęły po
stępowanie karne w sprawie sprzenie
wierzenia środków publicznych lub 
mienia publicznego. 

6.3.2014   
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