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UE PRZEDŁUŻYŁA SANKCJE ZA DZIAŁANIA
PRZECIW UKRAINIE
Państwa Unii Europejskiej przedłużyły o kolejne pół roku sankcje za działania naruszające lub
podważające integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy. Obecnie restrykcje – w
formie zamrożenia aktywów i zakazu wjazdu na teren Unii – dotyczą 150 osób oraz 38 organizacji i
przedsiębiorstw.
Jak poinformowały służby prasowe UE, Rada Unii Europejskiej w poniedziałek przedłużyła sankcje za
działania przeciw integralności terytorialnej Ukrainy. Aktualny termin obowiązywania restrykcji to 15
września 2018 r. – Ocena sytuacji nie usprawiedliwia zmiany w reżimie sankcyjnym – poinformowano
w komunikacie.
Na liście podmiotów dotkniętych sankcjami są ukraińscy separatyści oraz rosyjscy politycy i wojskowi,
w tym bliscy współpracownicy prezydenta Rosji Władimira Putina. W porównaniu z poprzednią decyzją
o przedłużeniu restrykcji, na liście osób nimi objętych pojawiła się jedna dodatkowa osoba.
To nie jedyne unijne sankcje związane z sytuacją na Ukrainie. Sankcjami indywidualnymi polegającymi
na zamrożeniu aktywów są także objęte osoby odpowiedzialne za sprzeniewierzenie ukraińskich
środków publicznych. Te sankcje ostatnio zostały przedłużone w tym miesiącu – do 6 marca 2019 r.
Czytaj też: UE ma plan, jak wdrażać PESCO. Polska deklaruje gotowość do udziału w 6 nowych
projektach
Obywateli UE i unijne ﬁrmy obowiązują także zakaz importu towarów z Krymu i Sewastopola, zakaz
świadczenia usług turystycznych w tym rejonie, zakaz eksportu niektórych towarów i usługo raz
ograniczenia handlowo-inwestycyjne w niektórych dziedzinach. Te restrykcje UE przedłużyła ostatnio
w czerwcu 2017 r. – do 23 czerwca 2018 r.
Nadal obowiązują też sektorowe sankcje gospodarcze w wymianie z Rosją. Ich zniesienie UE uzależnia
od pełnego wdrożenia porozumień mińskich. Ponieważ do tego nie doszło, Unia przedłuża sankcje co
pół roku – obecnie obowiązują one do końca lipca 2018 r. Sankcje te obejmują: ograniczenie dostępu
niektórych rosyjskich banków i ﬁrm do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych, zakaz
eksportu i importu broni, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych
lub dla użytkowników wojskowych w Rosji oraz ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie
cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.
Czytaj też: Javeliny już niedługo na Ukrainie. Jest zgoda USA

