
 63     و کوزوو اکراین موردی بحران ی مطالعه :مشترک اتحادیه اروپاو امنیتی پیشرفت در سیاست خارجی 

 سه شخص دیگر هم توسط شورای وزیران مورد تجریم های اتجادیه قرار گرفتند. 6.5.2015
تمدید کرد. ای  تجریم ها شامل مجدودیز واردات  2016جون  23در پاسخ به ا جاق کریمه، شورا تجریم ها را تا  6.19.2015

 سرمایه گذاری، توریسم، خدمات و مجدودیز در صادرات برخی کاالها و تکنو وژی هاسز.کاال، 
تمدید کرد. ای  تجریم ها شامل برخی مبادالت با روسیه در امور  2016ژانویه  31شورا تجریم های اقتصادی را تا  6.22.2015

 ما ی، انرژی، دفاعی، و کاالهای با استفاده های دوگانه اسز.
 149تمدید کرد. ای  تجریم ها شامل ضبط دارایی ها و مجدودیز سفر برای  2016مارس  15شورا تجریم ها را تا  9.14.2015

 تشکل اسز. 37شخص و 
رهبران  2015تمدید کرد. از آن جایی که در مارس  2016جوالی  31شورا تجریم های اقتصادی علیه روسیه را تا  12.21.2015

دسامبر  31د تا تجریم ها را به اجرای موافقتنامه مینسم پیوند دهند و موارد ای  موافقتنامه تا اروپا تصمیم گرفتن
 اجرایی نخواهد شد، از ای  رو ای  تجریم ها تمدید شد. 2015

 نفر را به د یل سوء استفاده از بودجه دو تی اکرای  تمدید کردند. 16شورا ضبط دارایی های  3.4.2016
شرکز را تا  37شخص و  146به د یل نقض حاکمیز، تمامیز ارضی و استقالل اکرای ، اقدامات مجدود کننده  شورا 3.10.2016

 تمدید کردند. 2016سپتامبر  15
شورا اقدامات مجدود کننده ای که در پاسخ به ا جاق غیرقانونی کریمه و سواستوپول توسط روسیه علیه ای  کشور  6.17.2016

تمدید کردند. ای  اقدامات شامل اشخاص و شرکز های اروپایی می شود و آن ها  2017جون  23وضع شده بود را تا 
 را از دسترسی به قلمرو کریمه و سواستوپول منع می کند.

تمدید  2017ژانویه  31شورا تجریم های اقتصادی را که علیه برخی بخش های اقتصاد روسیه وضع شده بود را تا  7.1.2016
شورای اروپایی تصمیم گرفز تا زمان تجریم ها به اجرای موافقتنامه مینسم پیوند زند. در  2015رس ما 19کردند. در 

 شورا تصمیم گرفز تا تجریم ها را برای شش ماه دیگر تمدید کند. 2016پی برآورد اجرای موافقتنامه در جوالی 
سواستوپول انتخاب شده اند را به  یسز تجریم ها اضافه اتجادیه اروپا شش نفر از دومای روسیه را که توسط کریمه و  11.9.2016

 کرد.
، که در آن اجرای توافقنامه مینسم مورد بررسی قرار گرفز، 2016دسامبر  15به دنبال تصمیم شورای اروپایی در  12.19.2016

 تمدید کرد. 2017جوالی  31شورای وزیران تجریم های اعما ی علیه برخی بخش های روسیه را تا 
 2018مارس  6نفر را که در استفاده از دارایی های دو ز اکرای  سوءاستفاده کرده اند تا  15شورا ضبط دارایی های  3.3.2017

 تمدید کرد.
سپتامبر  15شرکز را تا  37نفر و  150شورا تجریم های اعمال شده شامل ضبط دارایی ها و ممنوعیز مسافرت  3.13.2017

 تمدید کرد. 2017
شورا اقدامات مجدود کننده ای که در پاسخ به ا جاق غیرقانونی کریمه و سواستوپول توسط روسیه علیه ای  کشور  6.19.2017

تمدید کردند. ای  اقدامات شامل اشخاص و شرکز های اروپایی می شود و آن ها  2018جون  23وضع شده بود را تا 
 را از دسترسی به قلمرو کریمه و سواستوپول منع می کند.

تمدید کرد. ای  تصمیم پیرو آخری   2018ژانویه  31شورا تجریم های اعمال شده علیه برخی از بخش های روسیه تا  6.28.2017
در شورای اروپایی درخصوص  2017جون  23و  22بررسی های مشترک امانوئل مکرون و صدراعظم مرکل در تاریخ 

 نجوه اجرای موافقتنامه مینسم اتخاذ شده اسز.
اتجادیه اروپا سه تبعه روس و سه شرکتی را که در انتقال توربی  های گازی به روسیه نقش داشته اند را به  یسز  8.4.2017

 تجریم های خود اضافه کرد.
 تمدید کرد. 2018مارس  15تشکل می شود را تا  38شخص و  149شورای وزیران تجریم هایی را که تاکنون شامل  9.14.2017
 شورای وزیران فرماندار سواستوپول را به  یسز تجریم های خود اضافه کرد. 11.21.2017
تمدید کرد. ای  تصمیم پیرو  2018جوالی  31شورا تجریم های اعمال شده علیه برخی از بخش های روسیه تا  12.21.2017

ای اروپایی در شور 2017دسامبر  14آخری  بررسی های مشترک امانوئل مکرون و صدراعظم مرکل در تاریخ 
 درخصوص نجوه اجرای موافقتنامه مینسم اتخاذ شده اسز.

 2017مارس  6نفر را که در سوءاستفاده از دارایی های دو تی اکرای  نقش داشته اند را تا  13شورا ضبط دارایی های  3.5.2018
 تمدید کرد.

 تمدید کرد. 2018سپتامبر  15شود را تا تشکل می  38نفر و  150شورا تجریم هایی را که تاکنون شامل  3.12.2018
(Timeline - EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine, 2018) 

 


