
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 740/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w 
sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających 

wobec Białorusi 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 200 z dnia 9 lipca 2014 r.) 

Strona 2, załącznik, pkt II, jedyna pozycja (poprawiona sprostowaniem opublikowanym w Dz.U. L 328 z 13.11.2014, 
s. 60): 

zamiast:  

Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. z ję

zyka rosyjskiego 

Nazwisko i imię 
(pisownia białoruska) 

Nazwisko i imię 
(pisownia rosyjska) Przyczyny umieszczenia w wykazie 

„233. Volkov, Vitaliy 
Nikolayevich 

Волкаў, Віталь 
Мiкалаевiч 

Волков, Виталий 
Николаевич 

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

powinno być:  

Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. z ję

zyka białoruskiego 
Transkrypcja ang. z ję

zyka rosyjskiego 

Nazwisko 
i imię 

(pisownia 
białoruska) 

Nazwisko 
i imię 

(pisownia ro
syjska) 

Informacje 
umożliwia

jące identyfi
kację 

Przyczyny umieszczenia w wykazie 

„233. Volkau, Vital 
Mikalayevich 

Volkov, Vitaliy 
Nikolayevich 

Волкаў, 
Віталь 
Мiкалаевiч 

Волков, 
Виталий 
Николаевич  

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