
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) nr 740/2014 

z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających 
wobec Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających 
wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1 i 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006, które dotyczy środków ograniczają
cych wobec Białorusi. 

(2) Rada stwierdza, że do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, który znajduje się w załącz
niku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy dodać jedną osobę. 

(3)  Rada stwierdza również, że osiem osób powinno być usuniętych z wykazu osób i podmiotów objętych środkami 
ograniczającymi, który znajduje się w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2014 r. 

W imieniu Rady 
P. C. PADOAN 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

I.  Następujące osoby skreśla się z wykazu znajdującego się w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 765/2006: 

nr 8 Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich; 

nr 21 Berastau, Valery Vasilievich; 

nr 27 Bushnaia, Natallia Uladzimirauna; 

nr 131 Mihun, Andrei Arkadzevich; 

nr 164 Samaliuk, Hanna Valerieuna; 

nr 195 Svorab, Mikalai Kanstantsinavich; 

nr 200 Tratsiak, Piotr Uladzimiravich; 

nr 212 Varapaev, Ihar Ryhoravich.   

II.  Do wykazu znajdującego się w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dodaje się następującą 
osobę:  

Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. 

z języka rosyjskiego 

Nazwisko i imię 
(pisownia biało

ruska) 

Nazwisko i imię 
(pisownia rosyjska) 

Przyczyny umieszczenia 
w wykazie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie  

Volkov, Vitaliy 
Nikolayevich   

Sędzia w Sądzie Rejonowym w 
Szkłowie. W styczniu 2012 r. 
nakazał przenieść byłego 
kandydata na prezydenta i 
działacza opozycji Mikałaja 
Statkiewicza do więzienia 
o zaostrzonym rygorze 
w Mohylewie, podając za 
jedyny powód rzekome 
łamanie regulaminu więzien
nego kolonii karnej w Szkłowie 
IK-17. W wyniku tej decyzji 
naruszono prawa człowieka 
Mikałaja Statkiewicza, w tym 
poprzez pozbawianie go snu 
i stworzenie zagrożenia dla 
jego zdrowia 

9.7.2014    
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