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(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE 

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/314/WPZiB 

z dnia 6 kwietnia 2009 r. 

zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 

2008/844/WPZiB 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 15, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne 
stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograni-
czających skierowanych przeciwko niektórym urzęd-
nikom z Białorusi ( 1 ). 

(2) Wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB z dnia 10 listo-
pada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 
2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających 
przeciwko niektórym urzędnikom Białorusi ( 2 ) przedłu- 
żyło obowiązywanie środków ograniczających nałożo-
nych wspólnym stanowiskiem 2006/276/WPZiB do 
dnia 13 października 2009 r. Jednakże zakazy pobytu 
nałożone na niektórych przywódców z Białorusi, 
z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych 
w przypadki zniknięć, które miały miejsce w latach 
1999 i 2000, oraz przewodniczącej Centralnej Komisji 
Wyborczej zostały zawieszone do dnia 13 kwietnia 
2009 r. 

(3) Aby zachęcić do przyjmowania i wdrażania następnych 
konkretnych środków zmierzających w kierunku demok-
racji oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych 
swobód na Białorusi, w dniu 16 marca 2009 r. Rada 
uzgodniła, że choć obowiązywanie środków ograniczają-
cych przewidzianych we wspólnym stanowisku 
2006/276/WPZiB zostanie przedłużone o jeden rok od 
tej daty, zawieszenie stosowania zakazów pobytu nałożo-
nych na niektórych urzędników Białorusi zostanie utrzy-
mane na okres dziewięciu miesięcy. Przed końcem tego 
okresu Rada dokona gruntownego przeglądu wspomnia-
nych środków ograniczających, biorąc pod uwagę 

sytuację na Białorusi, i, o ile stwierdzi zmiany na lepsze, 
będzie gotowa rozważyć możliwość zniesienia środków 
ograniczających. Jeśli będzie to konieczne, Rada może 
w dowolnym momencie podjąć decyzję o ponownym 
zastosowaniu zakazów pobytu, zależnie od działań 
władz białoruskich w dziedzinie demokracji i praw czło-
wieka. 

(4) Wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB powinno zostać 
zmienione, a wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB 
powinno zostać zatem uchylone, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO: 

Artykuł 1 

Niniejszym przedłuża się do dnia 15 marca 2010 r. obowiązy-
wanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB. 

Artykuł 2 

1. Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. 
b) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, w zakresie, 
w jakim mają zastosowanie do Jurija Nikołajewicza Podobieda, 
zawiesza się niniejszym do dnia 15 grudnia 2009 r. 

2. Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. 
c) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, zawiesza się do 
dnia 15 grudnia 2009 r. 

Artykuł 3 

Niniejsze wspólne stanowisko zostanie ponownie zbadane 
przed dniem 15 grudnia 2009 r., w świetle sytuacji w Białorusi. 

Artykuł 4 

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB.
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( 1 ) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5. 
( 2 ) Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 56.



Artykuł 5 

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. 

Artykuł 6 

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

J. POSPÍŠIL 
Przewodniczący
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