
HATÁROZATOK 

A TANÁCS (KKBP) 2020/1388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

(2020. október 2.) 

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat 
végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére, 

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi 
határozatra (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1) A Tanács 2012. október 15-én elfogadta a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről 
szóló 2012/642/KKBP határozatot. 

(2) A Fehéroroszországban 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztás nem felelt meg a nemzetközi normáknak, és azt 
a független jelöltek elleni elnyomás, valamint a választásokat követően tartott békés tüntetések résztvevőivel 
szembeni brutális fellépés jellemezte. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Unió nevében kiadott 
2020. augusztus 11-i nyilatkozatában kijelentette, hogy a választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek. 
Azt is leszögezte, hogy akár intézkedések meghozatalára is sor kerülhet az erőszakért, az indokolatlan letartózta
tásokért és a választási eredmények meghamisításáért felelős személyekkel szemben. 

(3) A fehéroroszországi helyzet súlyosságára tekintettel 40 személyt fel kell venni a 2012/642/KKBP határozat 
mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. 

(4) A 2012/642/KKBP határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A 2012/642/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2020. október 2-én.  

a Tanács részéről 
az elnök 

M. ROTH     

(1) HL L 285., 2012.10.17., 1. o. 
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MELLÉKLET 

A 2012/642/KKBP határozat melléklete a következő személyekkel egészül ki:                                                                 

Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

„5. Yuri  
Khadzimuratavich  
KARAEU 
Yuri  
Khadzimuratovich 
KARAEV 

Юрый 
Хаджымуратавiч  
КАРАЕЎ 

Юрий 
Хаджимуратович  
КАРАЕВ 

Belügyminiszter, a milícia vezérőrna
gya (rendőri erők) 
Születési idő: 1966.6.21. 
Születési hely: Ordzhonikidze, ko
rábban USSR (jelenleg Vladikavkaz, 
Russian Federation) 
Nem: férfi 

Belügyminiszterként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli 
a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően 
sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen 
békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a 
kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és velük 
szemben alkalmazott erőszakért. 

6. Genadz Arkadzievich 
KAZAKEVICH 
Gennadi Arkadievich 
KAZAKEVICH 

Генадзь Аркадзьевiч 
КАЗАКЕВIЧ 

Геннадий Аркадьевич 
КАЗАКЕВИЧ 

A belügyminisztérium (Ministry of 
Internal Affairs) első miniszterhelyet
tese – a bűnügyi milícia vezetője, a 
milícia ezredese (rendőri erők) 
Születési idő: 1975.2.14. 
Születési hely: Minsk, korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) első miniszterhe
lyetteseként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a 
belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően 
sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen 
békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a 
kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és velük 
szemben alkalmazott erőszakért. 

7. Aliaksandr Piatrovich 
BARSUKOU 
Aleksandr Petrovich 
BARSUKOV 

Аляксандр Пятровiч 
БАРСУКОЎ 

Александр Петрович 
БАРСУКОВ 

A belügyminisztérium (Ministry of 
Internal Affairs) miniszterhelyettese, 
a milícia vezérőrnagya (rendőri erők) 
Születési idő: 
1965.4.29. 
Születési hely: Vetkovski, korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyet
teseként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a 
belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően 
sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen 
békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a 
kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és velük 
szemben alkalmazott erőszakért. 

8. Siarhei Mikalaevich 
KHAMENKA 
Sergei Nikolaevich 
KHOMENKO 

Сяргей Мiкалаевiч 
ХАМЕНКА 

Сергей Николаевич 
ХОМЕНКО 

A belügyminisztérium (Ministry of 
Internal Affairs) miniszterhelyettese, 
a milícia vezérőrnagya (rendőri erők) 
Születési idő: 1966.9.21. 
Születési hely: Yasinovataya, koráb
ban USSR (jelenleg Ukraine) 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyet
teseként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a 
belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően 
sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen 
békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a 
kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és velük 
szemben alkalmazott erőszakért. 
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Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

9. Yuri Genadzevich  
NAZARANKA 
Yuri Gennadievich  
NAZARENKO 

Юрый Генадзевiч  
НАЗАРАНКА 

Юрий Геннадьевич 
НАЗАРЕНКО 

A belügyminisztérium (Ministry of 
Internal Affairs) miniszterhelyettese, 
a belügyi erők (Internal Troops) pa
rancsnoka 
Születési idő: 1976.4.17. 
Születési hely: Slonim, korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyet
teseként és a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokaként betöltött 
vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, 
különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as 
elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és 
megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes 
letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint 
újságírók megfélemlítéséért és velük szemben alkalmazott erőszakért. 

10. Khazalbek  
Baktibekavich  
ATABEKAU 
Khazalbek  
Bakhtibekovich  
ATABEKOV 

Хазалбек Бактiбекавiч 
АТАБЕКАЎ 

Хазалбек Бахтибекович 
АТАБЕКОВ 

A belügyi erők (Internal Troops) pa
rancsnokhelyettese 
Születési idő: 1967.3.18. 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek 
(Internal Troops) parancsnokhelyetteseként betöltött pozíciója miatt 
felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a 
parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást 
követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, 
különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és 
bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók 
megfélemlítéséért és velük szemben alkalmazott erőszakért. 

11. Aliaksandr Valerievich 
BYKAU 
Alexander Valerievich 
BYKOV 

Аляксандр Валер’евiч 
БЫКАЎ 

Александр Валерьевич 
БЫКОВ 

A különleges gyorsreagálási egység 
(Special Rapid Response Unit, SOBR) 
parancsnoka, alezredes 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges 
gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) 
parancsnokaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a SOBR 
erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott 
elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes 
letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve. 

12. Aliaksandr  
Sviataslavavich  
SHEPELEU 
Alexander  
Svyatoslavovich  
SHEPELEV 

Аляксандр 
Святаслававiч 
ШЭПЕЛЕЎ 

Александр 
Святославович 
ШЕПЕЛЕВ 

A belügyminisztérium (Ministry of 
Internal Affairs) biztonsági és védel
mi osztályának (Department for Sa
fety and Security) vezetője 
Születési idő: 1975.10.14. 
Születési hely: village of Rublevsk, 
Kruglyanskiy district, Mogilev regi
on, korábban USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és 
védelmi osztályának (Department for Safety and Security) 
vezetőjeként betöltött magas rangú tisztségében közreműködött a 
belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően 
sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben, 
különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásában és 
bántalmazásában, a kínzást is beleértve, valamint újságírók 
megfélemlítésében és velük szemben alkalmazott erőszakban. 
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Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

13. Dzmitry  
Uladzimiravich  
BALABA 
Dmitry Vladimirovich 
BALABA 

Дзмiтрый 
Уладзiмiравiч БАЛАБА 

Дмитрий 
Владимирович  
БАЛАБА 

A Minszk város végrehajtó bizottsá
gának (Minsk City Executive Com
mittee) irányítása alatt álló OMON 
(különleges rendőri alakulat; Special 
Purpose Police Detachment) vezetője 
Születési idő: 1972.6.1. 
Születési hely: village of Gorodilovo, 
Minsk region, korábban USSR (jelen
leg Belarus) 
Nem: férfi 

A minszki különleges rendőri alakulat (OMON) erőinek 
parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as 
elnökválasztást követően Minszkben sorozatosan alkalmazott 
elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes 
letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint 
újságírók megfélemlítéséért és velük szemben alkalmazott erőszakért. 

14. Ivan Uladzimiravich 
KUBRAKOU 
Ivan Vladimirovich 
KUBRAKOV 

Iван Уладзiмiравiч 
КУБРАКОЎ 

Иван Владимирович 
КУБРАКОВ 

Minszk város végrehajtó bizottsága 
(Minsk City Executive Committee) 
belügyi főigazgatóságának (Main In
ternal Affairs Directorate) vezetője 
Születési idő: 1975.5.5. 
Születési hely: village of Malinovka, 
Mogilev Oblast, korábban USSR (je
lenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) 
belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) 
vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a rendőri erők 
által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott 
elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes 
letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók 
megfélemlítéséért és velük szemben alkalmazott erőszakért. 

15. Maxim  
Aliaksandravich  
GAMOLA 
Maxim Alexandrovich 
GAMOLA 

Максiм Аляксандравiч 
ГАМОЛА 

Максим 
Александрович  
ГАМОЛА 

A minszki Moskovksi District rendőr
ségének (Police Department) vezetője 
Nem: férfi 

A minszki Moskovksi District rendőrségének (Police Department) 
vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett 
kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel 
szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, 
különösen önkényes letartóztatásokért, erőszak túlzott 
alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve. 

16. Aliaksandr  
Mikhailavich  
ALIASHKEVICH 
Alexander  
Mikhailovich  
ALESHKEVICH 

Аляксандр Мiхайлавiч 
АЛЯШКЕВIЧ 

Александр 
Михайлович 
АЛЕШКЕВИЧ 

A minszki Moskovksi District kerü
leti belügyi hatóságának (District De
partment of Internal Affairs) első ve
zetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség 
vezetője 
Nem: férfi 

A minszki Moskovksi District kerületi belügyi hatóságának (District 
Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi 
rendőrség vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az 
említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés 
tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és 
megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, erőszak 
túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve. 

17. Andrei Vasilievich  
GALENKA 
Andrey Vasilievich  
GALENKA 

Андрэй Васiльевiч  
ГАЛЕНКА 

Андрей Васильевич 
ГАЛЕНКА 

A minszki Moskovksi District kerü
leti belügyi hatóságának (District De
partment of Internal Affairs) vezető
helyettese, a közbiztonsági rendőrség 
vezetője 
Nem: férfi 

A minszki Moskovksi District kerületi belügyi hatóságának (District 
Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági 
rendőrség vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az 
említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés 
tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és 
megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, erőszak 
túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve. 
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Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

18. Aliaksandr Paulavich 
VASILIEU 
Alexander Pavlovich 
VASILIEV 

Аляксандр Паўлавiч 
ВАСIЛЬЕЎ 

Александр Павлович 
ВАСИЛЬЕВ 

Gomel/Homyel régió végrehajtó bi
zottsága (Gomel/Homyel Oblast Exe
cutive Committee) belügyi hatóságá
nak (Department of Internal Affairs) 
vezetője 
Születési idő: 1975.3.24. 
Születési hely: Mahilou/Mogilev, ko
rábban USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Gomel/Homyel régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Oblast 
Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal 
Affairs) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az 
említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés 
tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és 
megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, erőszak 
túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve. 

19. Aleh Mikalaevich  
SHULIAKOUSKI 
Oleg Nikolaevich  
SHULIAKOVSKI 

Алег Мiкалаевiч 
ШУЛЯКОЎСКI 

Олег Николаевич 
ШУЛЯКОВСКИЙ 

Gomel/Homyel régió végrehajtó bi
zottsága (Gomel/Homyel Oblast Exe
cutive Committee) belügyi hatóságá
nak (Department of Internal Affairs) 
első vezetőhelyettese, a bűnügyi ren
dőrség vezetője 
Születési idő: 1977.7.26. 
Nem: férfi 

Gomel/Homyel régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Oblast 
Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal 
Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség vezetőjeként 
betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban a 2020- 
as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan 
alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen önkényes 
letartóztatásokért, erőszak túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a 
kínzást is beleértve. 

20. Anatol Anatolievich 
VASILIEU 
Anatoli Anatolievich 
VASILIEV 

Анатоль Анатольевiч 
ВАСIЛЬЕЎ 

Анатолий Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ 

Gomel/Homyel régió végrehajtó bi
zottsága (Gomel/Homyel Oblast Exe
cutive Committee) belügyi hatóságá
nak (Department of Internal Affairs) 
vezetőhelyettese, a közbiztonsági 
rendőrség vezetője 
Születési idő: 1972.1.26. 
Születési hely: Gomel/Homyel, Go
mel/Homyel Oblast, korábban USSR 
(jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Gomel/Homyel régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Oblast 
Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal 
Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség 
vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett 
régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel 
szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, 
különösen önkényes letartóztatásokért, erőszak túlzott 
alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve. 

21. Aliaksandr  
Viachaslavavich  
ASTREIKA 
Alexander  
Viacheslavovich  
ASTREIKO 

Аляксандр 
Вячаслававiч  
АСТРЭЙКА 

Александр 
Вячеславович  
АСТРЕЙКО 

Brest régió végrehajtó bizottsága 
(Brest Oblast Executive Committee) 
belügyi hatóságának (Department 
of Internal Affairs) vezetője, a milícia 
vezérőrnagya (rendőri erők) 
Születési idő: 1971.12.22. 
Születési hely: Kapyl, korábban USSR 
(jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Brest régió végrehajtó bizottsága (Brest Oblast Executive Committee) 
belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként, a 
milícia vezérőrnagyaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az 
említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés 
tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és 
megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, erőszak 
túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve. 
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22. Leanid ZHURAUSKI 
Leonid ZHURAVSKI 

Леанiд ЖУРАЎСКI Леонид ЖУРАВСКИЙ Az OMON (különleges rendőri ala
kulat; Special Purpose Police Detach
ment) vezetője Vitebskben/Viciebsk
ben. 
Születési idő: 1975.9.20. 
Nem: férfi 

Az OMON vitebski erőinek parancsnokaként felelősség terheli az 
OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Vitebskben/Vi
ciebskben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, 
különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és 
bántalmazásáért. 

23. Mikhail  
DAMARNACKI 
Mikhail  
DOMARNATSKY 

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI Михаил  
ДОМАРНАЦКИЙ 

Az OMON (különleges rendőri ala
kulat; Special Purpose Police Detach
ment) vezetője Gomelben/Homyel
ben. 
Nem: férfi 

Az OMON gomeli/homyeli erőinek parancsnokaként felelősség 
terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően 
Gomelben/Homyelben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és 
megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes 
letartóztatásáért és bántalmazásáért. 

24. Maxim MIKHOVICH 
Maxim MIKHOVICH 

Максiм МIХОВIЧ Максим МИХОВИЧ Az OMON (különleges rendőri ala
kulat; Special Purpose Police Detach
ment) vezetője Brestben., alezredes 
Nem: férfi 

Az OMON bresti erőinek parancsnokaként felelősség terheli az 
OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Brestben 
sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen 
békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 

25. Aleh Uladzimiravich 
MATKIN 
Oleg Vladimirovitch 
MATKIN 

Алег Уладзiмiравiч 
МАТКIН 

Олег Владимирович 
МАТКИН 

A Belügyminisztérium (Ministry of 
Internal Affairs) korrekciós célú bün
tetés-végrehajtásért felelős osztály
ának (Penal Correction Department) 
vezetője, a milícia vezérőrnagya (ren
dőri erők) 
Nem: férfi 

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) hatáskörébe 
tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket felügyelő, a korrekciós célú 
büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) 
vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az 
említett büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott polgárokkal 
szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást 
is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális 
fellépésért. 

26. Ivan Yurievich  
SAKALOUSKI 
Ivan Yurievich  
SOKOLOVSKI 

Iван Юр’евiч  
САКАЛОЎСКI 

Иван Юрьевич  
СОКОЛОВСКИЙ 

A minszki Akrestina büntetés-végre
hajtási intézet igazgatója 
Nem: férfi 

A minszki Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatójaként 
felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az Akrestina 
büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben 
alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is 
beleértve. 

27. Valeri Paulavich  
VAKULCHYK 
Valery Pavlovich  
VAKULCHIK 

Валéрый Пáўлавiч Валерий Павлович  
ВАКУЛЬЧИК 

Az állambiztonsági bizottság (State 
Security Committee; KGB) korábbi 
elnöke Jelenleg a Fehéroroszországi 
Biztonsági Tanács (Security Council 
of Belarus) államtitkára 
Születési idő: 1964.6.19. 
Születési hely: Radostovo , korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) 
elnökeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség 
terheli az állambiztonsági bizottság részvételéért a 2020-as 
elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és 
megfélemlítésben, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék 
tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is 
beleértve. 
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28. Siarhei Yaugenavich 
TSERABAU 
Sergey Evgenievich  
TEREBOV 

Сяргей Яўгенавiч 
ЦЕРАБАЎ 

Сергей Евгеньевич  
ТЕРЕБОВ 

Az állambiztonsági bizottság (State 
Security Committee; KGB) első el
nökhelyettese 
Születési idő: 1972 
Születési hely: Borisov/Barisaw, ko
rábban USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) első 
elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség 
terheli az állambiztonsági bizottság részvételéért a 2020-as 
elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és 
megfélemlítésben, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék 
tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is 
beleértve. 

29. Dzmitry Vasilievich 
RAVUTSKI 
Dmitry Vasilievich 
REUTSKY 

Дзмiтрый Васiльевiч 
РАВУЦКI 

Дмитрий Васильевич 
РЕУЦКИЙ 

Az állambiztonsági bizottság (State 
Security Committee; KGB) elnökhe
lyettese 
Nem: férfi 

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) 
elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség 
terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást 
követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben 
való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék 
tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a 
kínzást is. 

30. Uladzimir Viktaravich 
KALACH 
Vladimir Viktorovich 
KALACH 

Уладзiмiр Вiктаравiч 
КАЛАЧ 

Владимир Викторович 
КАЛАЧ 

Az állambiztonsági bizottság (State 
Security Committee; KGB) elnökhe
lyettese 
Nem: férfi 

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) 
elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség 
terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást 
követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben 
való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék 
tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a 
kínzást is. 

31. Alieg Anatolevich 
CHARNYSHOU 
Oleg Anatolievich 
CHERNYSHEV 

Алег Анатольевiч 
ЧАРНЫШОЎ 

Олег Анатольевич 
ЧЕРНЫШЁВ 

Az állambiztonsági bizottság (State 
Security Committee; KGB) elnökhe
lyettese 
Nem: férfi 

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) 
elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség 
terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást 
követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben 
való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék 
tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a 
kínzást is. 

32. Aliaksandr  
Uladzimiravich  
KANYUK 
Aleksandr  
Vladimirovich  
KONYUK 

Аляксандр 
Уладзiмiравiч КАНЮК 

Александр 
Владимирович 
КОНЮК 

A Belarusz Köztársaság korábbi leg
főbb ügyésze 
Születési idő: 1960.7.11. 
Születési hely: Hrodna/Grodno, ko
rábban USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

Korábbi legfőbb ügyészként felelősség terheli azért, hogy az országban 
széleskörűen alkalmaztak büntetőeljárásokat egyfelől a 2020-as 
elnökválasztás előtt, az ellenzéki jelölteknek az elnökválasztásból való 
kizárása céljából, másfelől az elnökválasztás után, az ellenzék által a 
választási eredmények megtámadása céljából felállított koordinációs 
tanácshoz (Coordination Council) való csatlakozás megakadályozása 
érdekében. 

H
U

A
z Európai U

nió H
ivatalos Lapja 

2020.10.2.                                                                                                                                      
L 319 I/19   



Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

33. Lidzia Mihailauna 
YARMOSHINA 
Lidia Mikhailovna 
YERMOSHINA 

Лiдзiя Мiхайлаўна 
ЯРМОШЫНА 

Лидия Михайловна 
ЕРМОШИНА 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) elnöke, 
Születési idő: 1953.1.29. 
Születési hely: Slutsk, korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: nő 

A központi választási bizottság elnökeként felelősség terheli azért, 
hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást 
a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak vezetése így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 

34. Vadzim Dzmitryevich 
IPATAU 
Vadim Dmitrievich 
IPATOV 

Вадзiм Дзмiтрыевiч 
IПАТАЎ 

Вадим Дмитриевич 
ИПАТОВ 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) elnökhelyettese 
Születési idő: 1964.10.30. 
Születési hely: Kolomyia, Ivano-Fran
kivsk Oblast, korábban USSR (jelen
leg Ukraine) 
Nem: férf 

A központi választási bizottság elnökhelyetteseként felelősség terheli 
azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt 
meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi 
normáinak, valamint hogy a választási eredményeket 
meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak vezetése így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 

35. Alena Mikalaeuna 
DMUHAILA 
Elena Nikolaevna 
DMUHAILO 

Алена Мiкалаеўна 
ДМУХАЙЛА 

Елена Николаевна 
ДМУХАЙЛО 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) titkára 
Születési idő: 1971.7.1. 
Nem: nő 

A központi választási bizottság titkáraként felelősség terheli azért, 
hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást 
a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak vezetése így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 

36. Andrei Anatolievich 
GURZHY 
Andrey Anatolievich 
GURZHIY 

Андрэй Анатольевiч 
ГУРЖЫ 

Андрей Анатольевич 
ГУРЖИЙ 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) tagja 
Születési idő: 1975.10.10. 
Nem: férfi 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 
választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás 
nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető 
nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket 
meghamisították. 
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A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 

37. Volga Leanidauna  
DARASHENKA 
Olga Leonidovna  
DOROSHENKO 

Вольга Леанiдаўна  
ДАРАШЭНКА 

Ольга Леонидовна  
ДОРОШЕНКО 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) tagja 
Születési idő: 1976 
Nem: nő 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 
választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás 
nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető 
nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket 
meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 

38. Siarhei Aliakseevich 
KALINOUSKI 
Sergey Alekseevich 
KALINOVSKIY 

Сяргей Аляксеевiч  
КАЛIНОЎСКI 

Сергей Алексеевич  
КАЛИНОВСКИЙ 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) tagja 
Születési idő: 1969.1.3. 
Nem: férfi 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a 
választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás 
nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető 
nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket 
meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 

39. Sviatlana Piatrouna 
KATSUBA 
Svetlana Petrovna 
KATSUBO 

Святлана Пятроўна 
КАЦУБА 

Светлана Петровна 
КАЦУБО 

A központi választási bizottság 
(Central Electoral Commission; 
CEC) tagja 
Születési idő: 1959.8.6. 
Születési hely: Podilsk, Odessa Oblast, 
korábban USSR (jelenleg Ukraine) 
Nem: nő 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson 
egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal 
sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A 
választási bizottság arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt 
álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen. 
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Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

40. Aliaksandr  
Mikhailavich  
LASYAKIN 
Alexander  
Mikhailovich  
LOSYAKIN 

Аляксандр Мiхайлавiч 
ЛАСЯКIН 

Александр Михайлович  
ЛОСЯКИН 

A központi választási bizottság (Cent
ral Electoral Commission; CEC) tagja 
Születési idő: 1957.7.21. 
Nem: férfi 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes 
ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a 
szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A választási bizottság 
arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok 
összeállítása részrehajlóan történjen. 

41. Igar Anatolievich 
PLYSHEUSKI 
Ihor Anatolievich 
PLYSHEVSKIY 

Iгар Анатольевiч 
ПЛЫШЭЎСКI 

Игорь Анатольевич 
ПЛЫШЕВСКИЙ 

A központi választási bizottság (Cent
ral Electoral Commission; CEC) tagja 
Születési idő: 1979.2.19. 
Születési hely: Lyuban, korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes 
ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a 
szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A választási bizottság 
arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok 
összeállítása részrehajlóan történjen. 

42. Marina Yureuna  
RAKHMANAVA 
Marina Yurievna 
RAKHMANOVA 

Марына Юр’еўна 
РАХМАНАВА 

Марина Юрьевна 
РАХМАНОВА 

A központi választási bizottság (Cent
ral Electoral Commission; CEC) tagja 
Születési idő: 1970.9.26. 
Nem: nő 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes 
ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a 
szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A választási bizottság 
arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok 
összeállítása részrehajlóan történjen. 

43. Aleh Leanidavich  
SLIZHEUSKI 
Oleg Leonidovich  
SLIZHEVSKI 

Алег Леанiдавiч 
СЛIЖЭЎСКI 

Олег Леонидович 
СЛИЖЕВСКИЙ 

A központi választási bizottság (Cent
ral Electoral Commission; CEC) tagja 
Születési idő: 1972.8.16. 
Születési hely: Hrodna/Grodno, ko
rábban USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: férfi 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
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Név 
A fehérorosz változat 

angol átírása 
Az orosz változat angol 

átírása 

Név 
(fehéroroszul) 

Név 
(oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai 

A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes 
ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a 
szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A választási bizottság 
arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok 
összeállítása részrehajlóan történjen. 

44. Irina Aliaksandrauna 
TSELIKAVETS 
Irina Alexandrovna 
TSELIKOVEC 

Iрына Аляксандраўна 
ЦЭЛIКАВЕЦ 

Ирина Александровна 
ЦЕЛИКОВЕЦ 

A központi választási bizottság (Cent
ral Electoral Commission; CEC) tagja 
Születési idő: 1976.11.2. 
Születési hely: Zhlobin, korábban 
USSR (jelenleg Belarus) 
Nem: nő 

A központi választási bizottság kollégiumának tagjaként felelősség 
terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási 
eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a 
tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, 
valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 
A központi választási bizottság és annak kollégiuma így különösen 
megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes 
ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a 
szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A választási bizottság 
arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok 
összeállítása részrehajlóan történjen.”   
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