
DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/2163 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku 
z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub 

im zagrażającymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku 
z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1), 
w szczególności jej art. 3 ust. 1, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB. 

(2)  W następstwie zorganizowania przez Federację Rosyjską w dniu 10 września 2017 r. wyborów gubernatorskich 
w bezprawnie przyłączonym mieście Sewastopolu Rada uważa, że należy dodać jedną osobę do wykazu osób, 
podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zawartego w załączniku do decyzji 
2014/145/WPZiB. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Osobę wymienioną w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się do wykazu zawartego w załączniku do decyzji 
2014/145/WPZiB. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. REPS 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16. 



ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób, o których mowa w art. 1  

Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

„161. Dmitrij Władimirowicz 
OWSJANNIKOW 

(Дмитрий Владимирович 
Овсянников) 

Data urodzenia: 
21 lutego 1977 r. 

Miejsce urodzenia: 
Omsk, ZSRR 

„Gubernator Sewastopola”. 

Owsjannikow został wybrany na „gubernatora Se
wastopola” w wyborach z dnia 10 września 2017 r. 
zorganizowanych przez Federację Rosyjską w bez
prawnie przyłączonym mieście Sewastopol. 

W dniu 28 lipca 2016 r. prezydent Władimir Putin 
mianował go pełniącym obowiązki „gubernatora Se
wastopola”. W tym charakterze pracował on na 
rzecz dalszej integracji bezprawnie przyłączonego 
półwyspu krymskiego do Federacji Rosyjskiej i po
nosi w związku z tym odpowiedzialność za aktywne 
wspieranie lub realizację działań lub polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy lub im zagrażają. 

W 2017 r. wygłosił publiczne oświadczenia popiera
jące bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola, 
a w rocznicę nielegalnego „referendum krymskiego” 
upamiętnił weteranów z tzw. „jednostek samo
obrony” ułatwiających rozmieszczanie sił rosyjskich 
na półwyspie krymskim w okresie poprzedzającym 
jego bezprawne przyłączenie przez Federację Rosyj
ską, a także wezwał do uczynienia Sewastopola po
łudniową stolicą Federacji Rosyjskiej. 

21.11.2017”   
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