
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/439/WPZiB 

z dnia 8 lipca 2014 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających skie
rowanych przeciwko Białorusi (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB, która nakłada środki ograniczające 
skierowane przeciwko Białorusi. 

(2) Rada stwierdza, że do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, który znajduje się w załącz
niku do decyzji 2012/642/WPZiB, 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 do decyzji 2012/642/WPZiB. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2012/642/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2014 r. 

W imieniu Rady 
P. C. PADOAN 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

I.  Następujące osoby skreśla się z wykazu znajdującego się w części A załącznika do decyzji 2012/642/WPZiB: 

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 do decyzji 2012/642/WPZiB 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 dzia
łacza 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 stwo
rzenie zagrożenia dla jego zdrowia 

9.7.2014    
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