
DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1585 

z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją 
w Burundi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1763 (1) dotyczącą środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Burundi. 

(2) Na podstawie przeglądu decyzji (WPZiB) 2015/1763 obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć 
do dnia 31 października 2021 r., a informacje dotyczące dwóch osób fizycznych należy zmienić. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1763, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2015/1763 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2021 r.”; 

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.  

W imieniu Rady 
M. ROTH 

Przewodniczący     

(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1763 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi 
(Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 37). 
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2015/1763 wpisy nr 1 i 2 pod nagłówkiem „Wykaz osób fizycznych i prawnych, pod
miotów i organów, o których mowa w art. 1 i 2” otrzymują brzmienie:                                                               

Nazwisko Informacje identyfikacyjne Powody umieszczenia w wykazie 

„1. Godefroid BIZIMANA Płeć: Mężczyzna 
Data urodzenia: 23.4.1968 
Miejsce urodzenia: Nyaga
seke, Mabayi, Cibitoke 
Obywatelstwo Burundi. 
Numer paszportu: 
DP0001520 

Osoba zajmująca się działaniami Biura Administracji Pre
zydenta (Chargé de missions de la Présidence) i były 
zastępca dyrektora generalnego policji państwowej. 
W dniu 31 grudnia 2019 r. Godefroid Bizimana został 
awansowany na stanowisko komendanta głównego Policji. 
Odpowiedzialny za podważanie demokracji przez podej
mowanie decyzji operacyjnych, które doprowadziły do 
nieproporcjonalnego użycia siły oraz brutalnego tłumienia 
pokojowych demonstracji, które rozpoczęły się w dniu 26 
kwietnia 2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a 
Nkurunzizy na urząd prezydenta. 

2. Gervais NDIRAKO
BUCA alias NDAKU
GARIKA 

Płeć: mężczyzna 
Data urodzenia: 1.8.1970 
Obywatelstwo Burundi. 
Numer paszportu: 
DP0000761 

Od czerwca 2020 r. sprawuje funkcję ministra spraw 
wewnętrznych, rozwoju społeczności i bezpieczeństwa 
publicznego. Były dyrektor Biura Administracji Prezydenta 
(Présidence) odpowiedzialny za kwestie związane z policją 
państwową w okresie od maja 2013 r. do listopada 2019 r. 
i były dyrektor generalny Krajowej Służby Wywiadowczej 
w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Odpo
wiedzialny za utrudnianie poszukiwania rozwiązania 
politycznego w Burundi; czynił to, wydając instrukcje, 
które doprowadziły do nieproporcjonalnego użycia siły, 
aktów przemocy, represji i naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka wobec osób protestu
jących, które protestowały począwszy od 26 kwietnia 
2015 r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a Nkurunzizy 
na urząd prezydenta, w tym 26, 27 i 28 kwietnia 2015 r. 
w dzielnicach Nyakabiga i Musaga w Bużumburze.”   
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