
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/1779 

z dnia 24 października 2019 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Burundi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1755 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Burundi (1), w szczególności jego art. 13 ust. 4, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2015/1755. 

(2) Z przeglądu przeprowadzonego przez Radę wynika, że należy zmienić informacje dotyczące jednej osoby fizycznej 
zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2015/1755, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.  

W imieniu Rady 
A.-K. PEKONEN 

Przewodniczący     

(1) Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 1. 
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/1755 wpis nr 1 pod nagłówkiem „Wykaz osób fizycznych i prawnych, pod
miotów i organów, o których mowa w art. 2” otrzymuje brzmienie:                                                               

Nazwisko Informacje identyfikacyjne Powody umieszczenia w wykazie 

„1. Godefroid BIZIMANA Płeć: Mężczyzna 
Data urodzenia: 23.4.1968 r. 
Miejsce urodzenia:  
NYAGASEKE, MABAYI, CIBI
TOKE 
Obywatelstwo Burundi.  
Numer paszportu:  
DP0001520 

Osoba zajmująca się działaniami prezy
dencji (Chargé de missions de la Présidence) i 
były zastępca dyrektora generalnego po
licji państwowej. Odpowiedzialny za 
podważanie demokracji przez podejmo
wanie decyzji operacyjnych, które do
prowadziły do nieproporcjonalnego 
użycia siły oraz aktów brutalnego tłu
mienia pokojowych demonstracji, które 
rozpoczęły się w dniu 26 kwietnia 2015 
r., po ogłoszeniu kandydatury Pierre’a 
Nkurunzizy na urząd prezydenta.”   
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