
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1788 

z dnia 24 października 2019 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

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 decyzję (WPZiB) 2015/1763 (1) dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi. 

(2) Z przeglądu decyzji (WPZiB) 2015/1763 wynika, że obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 października 2020 r. 

(3) Do decyzji (WPZiB) 2015/1763 należy dodać przepis określający, że Rada i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikają
cych z tej decyzji. 

(4) Poszczególne wpisy zamieszczone w załączniku do decyzji (WPZiB) 2015/1763 zostały poddane przeglądowi, w wyniku czego należy zmienić informacje dotyczące jednej osoby 
fizycznej. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1763, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2015/1763 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się artykuł w brzmieniu: 
„Artykuł 4a 

1. Rada i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszej decyzji, w szczególności: 

a) jeśli chodzi o Radę: przygotowanie i wprowadzanie zmian do załącznika; 

b) jeśli chodzi o Wysokiego Przedstawiciela: przygotowanie zmian do załącznika. 

(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1763 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi (Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 37). 
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2. Rada i Wysoki Przedstawiciel mogą w stosownych przypadkach przetwarzać odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wyka
zie, wyroków skazujących za przestępstwa dotyczących takich osób lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne 
do przygotowania załącznika. 
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3. Do celów niniejszej decyzji Rada i Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako »administratorzy danych« w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/1725 (*) w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. 

_____________ 
(*)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i 

jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).”; 

2) w art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2020 r.”; 

3) w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w 24 października 2019 r.  

W imieniu Rady 
A.-K. PEKONEN 

Przewodnicząca     

PL
D

ziennik U
rzędow

y U
nii Europejskiej 

25.10.2019                                                                                                                                      
L 272/177   



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2015/1763 wpis nr 1 pod nagłówkiem „Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 i 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.”.   

PL
D

ziennik U
rzędow

y U
nii Europejskiej 

L 272/178                                                                                                                                     
25.10.2019   


	Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1788 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi 

