
DECIZIA (PESC) 2020/907 A CONSILIULUI 

din 29 iunie 2020 

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei 
de destabilizare a situației în Ucraina 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1) La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1). 

(2) La 19 martie 2015, Consiliul European a convenit să fie luate măsurile necesare pentru a corela în mod clar durata 
măsurilor restrictive cu punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Minsk, ținând cont de faptul că punerea în 
aplicare integrală fusese prevăzută pentru 31 decembrie 2015. 

(3) La 19 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/2192 (2), prin care a reînnoit Decizia 
2014/512/PESC până la 31 iulie 2020, pentru a permite evaluarea în continuare a punerii în aplicare a acordurilor 
de la Minsk. 

(4) În urma evaluării punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk, Consiliul consideră că Decizia 2014/512/PESC ar 
trebui să fie reînnoită pentru o perioadă suplimentară de șase luni, pentru a permite Consiliului să evalueze în 
continuare punerea în aplicare a acestora. 

(5) Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

La articolul 9 alineatul (1) din Decizia 2014/512/PESC, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2021.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2020.  

Pentru Consiliu 
Președintele 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     

(1) Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a 
situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13). 

(2) Decizia (PESC) 2019/2192 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive 
având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 330, 20.12.2019, p. 71). 

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.6.2020                                                                                                                                         L 207/37   


	Decizia (PESC) 2020/907 a Consiliului din 29 iunie 2020 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina 

