
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1587/2006

z dnia 23 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających
skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom

z Białorusi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowa-
nych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence
i niektórym urzędnikom z Białorusi (1), w szczególności jego
art. 8 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2006 zamro-
żono wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące
własnością, pozostające w posiadaniu, we władaniu lub
pod kontrolą prezydenta Aleksandra Łukaszenki
i niektórych innych urzędników z Białorusi odpowie-
dzialnych za łamanie międzynarodowych standardów
wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Biało-
rusi, które odbyły się w dniu 19 marca 2006 r., oraz za
prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji
demokratycznej oraz związanych z nimi osób fizycznych
lub prawnych, podmiotów i organów wymienionych
w załączniku I do przedmiotowego rozporządzenia.

(2) Decyzja Rady 2006/718/WPZiB (2) zmieniła załącznik IV
do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB (3),
w którym zawarto wykaz osób fizycznych i prawnych,
podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospo-
darcze określone we wspólnym stanowisku powinny ulec
zamrożeniu. Należy zatem odpowiednio zmienić
załącznik I.

(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia-
nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść
w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym do załącznika I do rozporządzenia (WE)
nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w Załączniku
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
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(1) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 1.

(2) Patrz: 72 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.
(3) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, str. 5. Wspólne stanowisko zmienione

wspólnym stanowiskiem 2006/362/WPZiB (Dz.U. L 134
z 20.5.2006, str. 45).



ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) do załącznika I wprowadza się trzy kolumny zatytułowane: „Adres”, „Numer paszportu” i „Narodowość”;

2) dodaje się następujące osoby fizyczne:

a) „Nazwisko i imię: Bortnik Sergei. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): БОРТНІК Сяргей. Nazwisko i imię
(pisownia rosyjska): БОРТНИК Сергей. Stanowisko: Prokurator. Adres: ul. Surganovo 80-263, Mińsk, Białoruś.
Data urodzenia: 28.5.1953. Miejsce urodzenia: Mińsk. Numer paszportu: MP 0469554.”

b) „Nazwisko i imię: Migun Andrei. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): МІГУН Андрэй. Nazwisko i imię (pisownia
rosyjska): МИГУН Андрэй. Stanowisko: Prokurator. Adres: ul. Goretskovo 53-16, Mińsk, Białoruś. Data urodzenia:
5.2.1978. Miejsce urodzenia: Mińsk. Numer paszportu: MP 1313262.”

c) „Nazwisko i imię: Rybakov Alexei. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): РЫБАКОЎ Аляксей. Nazwisko i imię
(pisownia rosyjska): РЫБАКОВ Алексей. Stanowisko: Sędzia sądu okręgu moskiewskiego w Mińsku. Adres: ul.
Jesenina 31-1-104, Mińsk, Białoruś.”

d) „Nazwisko i imię: Yasinovich Leonid Stanislavovich. Nazwisko i imię (pisownia białoruska): ЯСІНОВІЧ Леанід
Станіслававіч. Nazwisko i imię (pisownia rosyjska): ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич. Stanowisko: Sędzia sądu
okręgu centralnego w Mińsku. Adres: ul. Gorovtsa 4-104, Mińsk, Białoruś. Data urodzenia: 26.11.1961. Miejsce
urodzenia: Buchany, okręg witebski, Białoruś. Numer paszportu: MP 0515811. ”

3) pozycję „Nazwisko i imię: Naumov, Vladimir Vladimïrovich. Data urodzenia: 1956. Stanowisko: minister spraw
wewnętrznych” zastępuje się pozycją w następującym brzmieniu:

„Nazwisko i imię: Naumov Vladimir Vladimïrovich. Data urodzenia: 7.2.1956. Stanowisko: minister spraw wewnętrz-
nych.”
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