
 

 ضمیمه
که قرار بود در سوچی روسیه برگزار شود به حا ز  8در جلسه فوق ا عاده شورای روابط خارجی، اجالس سران جی  3.3.2014

 تعلیق در آمد.
ر اجالس سران اتجادیه ضم  مجکوم کردن اقدامات روسیه در اکرای ، اقدامات تنبیهی شامل مسدود کردن د - 3.6.2014

در نظر گرفته شود و مذاکراتی که از قبل در خصوص ویزای شهروندان روسی و  دارایی ها و ای اد مجدودیز سفر
 توافقنامه جدید روسیه و اتجادیه اروپا آغاز شده بود به حا ز تعلیق درآید.

نفر از مقامات روسی و اکراینی که در نقض تمامیز ارضی اکرای   21وزرای اتجادیه او ی  م موعه تجریم ها، شامل  3.17.2014
 ش داشته اند را تصویب کردند.نق

نفر دیگر را به  یسز تجریم ها اضافه نمود. عالوه بر آن  12شورای اروپایی در پی اقدام روسیه به ا جاق کریمه،  3.20.2014
اتجادیه اروپا نشسز سران اتجادیه و روسیه را  غو تاکید که دو ز های عضو هیچ نشسز دو جانبه ای با روسیه 

همچنی  از کمیسیون خواسز تجریم های وسیع تر اقتصادی و ت اری را آماده کند تا در صورت نخواهند داشز. 
 اقدامات بی ثبات کننده بیشتر از جانب روسیه، آن ها را اعمال کنند.

 .بیفزایداتجادیه تصمیم گرفز تا افراد بیشتری را به  یسز تجریم های خود  4.15.2014
اکرای  و کریمه، شورا تصمیم گرفز تا اقداماتی را که کمیسیون پیرو درخواسز شورای اروپایی به دنبال حوادث شرق  5.12.2014

 در مارس مارس تدوی  کرده اسز را به مرحله اجرا در آورد.
 شورا ضم  رد شناسایی ا جاق غیرقانونی کریمه، ورود کاالهایی با منشا کریمه یا سواستوپل را ممنوع کرده اسز. 6.23.2014
را که می بایستی توسط روسیه و جدایی طلبان برای کاهش تنش در پیش گرفته شود  "چهار گام ویژه"رهبران اروپا  6.26.2014

 را تدوی  کردند. آن ها همچنی  توافقنامه اتجاد را با اکرای  امضا کردند.
اقدام  6شهادی در جلسه ماه جون، در جلسه ویژه شورای اروپایی، ضم  اظهار تاسف از عدم اجرای چهار گام پی 7.16.2014

 تنبیهی دیگر، شامل مجدودیز در همکاری های اقتصادی را در پیش گرفتند.
شورای مبنای حقوقی اقدامات تنبیهی علیه روسیه را گسترش داد که می تواند هر موجودیتی که به اقدام علیه اکرای   7.18.2014

 دسز می زند را شامل شود.
وزرای اتجادیه خواستار نهایی شدن کار تدوی  تجریم های اقتصادی در چهار  MH17سرنگونی هواپیمای  به دنبال 7.22.2014

 حوزه شدند.
شورای تجریم ها را توسعه دادند. کمیته نمایندگان دائمی شورا همچنی  اقدامات او یه برای تجریم های بیشتر را  7.25.2014

 اتخاذ کردند.
جوالی، شورا بسته ای از تجریم های اقتصادی که شامل مبادالت در برخی بخش های اقتصادی می  16پیرو جلسه  7.29.2014

 شود را به مرحله اجرا در آوردند.
 به دنبال افزایش تنش ها در اکرای ، شورای اروپایی خواستار اعمال تجریم های اقتصادی بیشتر علیه اروپا شدند. 8.30.2014
جوالی تدوی  شد به  31اقدامات تنبیهی شامل مبادالت با روسیه در بخش های اقتصادی خاص که در بسته جدید  9.12.2014

 مرحله اجرا در آمد.
وزرای اتجادیه اروپا از سرویس اقدام خارجی و کمیسیون اروپا خواستند تا پیشنهادی برای تجریم های بیشتر علیه  11.17.2014

 جدایی طلبان اعمال کند.
تشکل جدایی طلبان مشمول تجریم ها قرار گرفتند. با ای   5شخص و  13پیرو درخواسز شورای روابط خارجی  11.28.2014

 نفر رسید. 28نفر و تعداد تشکل های تجریم شده به  132تصمیم تعداد افراد تجریم شده تا کنون به 
برای بازگذاشت  فضای دیپلماسی، ای  تجریم  تشکل دیگر را مشمول تجریم ها قراردادند. 9نفر و  19شورای وزیران  2.9.2015

 به تعویق افتادند. 2015فوریه  16ها تا 
رهبران اروپا ضم  استقبال از توافق مینسم، اعالم کردند آماده اند تا درصورتی که توافق و آتش بس اجرایی نشود،  2.12.2015

 اقدامات الزم را به عمل آورند.
 فوریه را به حا ز عملیاتی در آوردند. 9روابط خارجی، تجریم های وضع شده در تاریخ طبق درخواسز شورای  2.16.2015
 شورای وزیران اقدامات تنبیهی را علیه استفاده غیر م از از بودجه دو تی اتخاذ کردند. 3.5.2015
 تشکل دیگر مشمول تجریم های بیشتر قرار گرفتند. 37شخص و  150 3.13.2015
وپا تجریم های موجود را به معاهده مینسم متصل کردند. به همی  د یل آن ها، ای  تجریم ها را تا پایان سران ار 3.19.2015

تمدید کردند. سران اروپا همچنی  بر  زوم مقابله با جنگ های اطالعاتی روسیه برای انجراف افکار عمومی  2015
در ریگا  2015می  22ران مشارکز شرقی که در تاکید کردند. از نکات دیگر ای  جلسه توافق بر سر اهداف نشسز س
 اتفاق می افتد بود.


