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Tárgy:

VP/HR - Az Oroszország elleni szankciók végrehajtása

2017 novemberében az orosz EN+ vállalat bejegyeztette magát a Londoni Értéktőzsdére (London
Stock Exchange - LSE)1.
Az EN+ nem tartozik kifejezetten azon uniós szankciórendszer hatálya alá, amelyet Krím Oroszország
általi jogellenes annektálását követően vezettek be.
A vállalat tulajdonosa Oleg Gyeripaszka, Putyin elnök közeli üzleti partnere és a Basic Element
igazgatója, amely Oroszország egyik legnagyobb ipari csoportja. A Basic Element 47%-os
részesedéssel rendelkezik a Ruszalban, amely az egyik legnagyobb alumíniumgyártó vállalat a
világon.
Az EN+ jelezte, hogy a Londoni Értéktőzsdéről származó források egy részét a VTB-nél fennálló
tartozása törlesztésére fogja fordítani, amely az uniós szankciók hatálya alá eső orosz állami
tulajdonban lévő bank.
1)
Tudatában van-e a főképviselő/alelnök annak, hogy az EN+ tavaly belépett egy európai
értéktőzsdére, az első orosz vállalatként az uniós szankciók bevezetése óta?
2)
Hogyan értékeli a főképviselő/alelnök az EN+ konkrét helyzetét azon uniós szankciók
vonatkozásában, amelyek korlátozzák az elsődleges és másodlagos uniós tőkepiaci forráshoz jutást
egyes orosz bankok és vállalkozások esetében, tiltják a fegyverkereskedelmet, továbbá korlátozzák
Oroszország hozzáférését a kőolaj-kitermelés és -feltárás céljára felhasználható egyes érzékeny
technológiákhoz és szolgáltatásokhoz?
3)
Tisztázná-e a főképviselő/alelnök, hogy néhány esetben közvetetten is alkalmazhatóak-e az
uniós szankciók, és értékelné-e, hogy ez vonatkozik-e az EN+ esetére is?
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