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TU

 U
E

 

D
EC

Y
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JA
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A
D

Y
 

z dnia 27 kw
ietnia 2009 r. 

w
drażająca w

spólne stanow
isko 2008/369/W

PZ
iB 

w
 spraw

ie środków
 ograniczających w

obec 
D

em
okratycznej R

epubliki K
onga 

(2009/349/W
PZiB) 

RA
D

A
 U

N
II EU

RO
PEJSKIEJ, 

uw
zględniając w

spólne stanow
isko 2008/369/W

PZiB ( 1 ) z dnia 
14 m

aja 2008 r. w
 spraw

ie środków
 ograniczających w

obec 
D

em
okratycznej Republiki Konga, w

 szczególności jego art. 6, 
w

 zw
iązku z art. 23 ust. 2 Traktatu o U

nii Europejskiej,  

a także m
ając na uw

adze, co następuje: 

(1) 
W

 zw
iązku z przyjęciem

 31 m
arca 2008 r. przez Radę 

Bezpieczeństw
a 

O
rganizacji 

N
arodów

 
Zjednoczonych 

rezolucji nr 1807 (2008) (rezolucja RB O
N

Z nr 1807 
(2008)), 14 m

aja 2008 r. Rada przyjęła w
spólne stano -

w
isko 2008/369/W

PZiB w
 spraw

ie środków
 ogranicza-

jących w
obec D

em
okratycznej Republiki Konga. 

(2) 
3 

m
arca 

2009 
r. 

Kom
itet 

Sankcji 
pow

ołany 
zgodnie 

z rezolucją Rady Bezpieczeństw
a O

rganizacji N
arodów

 
Zjednoczonych 

nr 
1533 

(2004) 
(rezolucja 

RB 
O

N
Z 

1533 (2004)) zm
ienił w

ykaz osób i podm
iotów

 podle -
gających środkom

 ograniczającym
. 

(3) 
W

ykazy osób i podm
iotów

 podlegających środkom
 ogra-

niczającym
 znajdujące się w

 załączniku do w
spólnego 

stanow
iska 

2008/369/W
PZiB 

pow
inny 

zostać 
odpo-

w
iednio zam

ienione. W
ykazy pow

inny rów
nież zostać 

zm
ienione, aby zaw

rzeć w
 nich dodatkow

e inform
acje 

dotyczące niektórych osób i podm
iotów

 oraz aby skreślić 
z niego jedną osobę, co zostało ustalone przez Kom

itet 
Sankcji, 

STA
N

O
W

I, CO
 N

A
STĘPU

JE: 

A
rtykuł 1 

W
ykazy osób i podm

iotów
 zaw

arte w
 załączniku do w

spólnego 
stanow

iska 2008/369/W
PZiB 

zastępuje się w
ykazam

i zaw
ar-

tym
i w

 załączniku do niniejszej decyzji. 

A
rtykuł 2 

N
iniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem

 jej przyjęcia. 

A
rtykuł 3 

N
iniejsza decyzja zostaje opublikow

ana w
 D

zienniku U
rzędowym

 
U

nii Europejskiej. 

Sporządzono w
 Luksem

burgu, 27 kw
ietnia 2009 r. 

W
 im

ieniu Rady  
A

. VO
N

D
RA 

Przewodniczący
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ZAŁĄ CZNIK 

„a) Wykaz osób, o których mowa w art. 3, 4 i 5 

Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

1. BWAMBALE Frank 
Kakolele 

Frank 
Kakorere, 
Frank 
Kakorere 
Bwambale 

M 1.11.2005 By ły przywódca Kongijskiego Zgroma dzenia na rzecz 
Demokracji - Ruchu Wyzwolenia (RCD-ML) maj ący 
wp ływ na polityk ę, kontroluj ą cy dzia łania 
i dowodzący si łami RCD-ML - jednej ze zbrojnych 
grup i milicji, o których mowa w ust. 20 rezolucji 
1493 (2003) , odpowiedzialnej za nielegalny handel 
bronią z narusz eniem embarga na broń. Opu ści ł 
Narodowy Kongres Obrony Ludu (CNDP) 
w styczniu 2008 r. Od grudnia 2008 r. przebywa 
w Kinszasie. 

2. KAKWAVU 
BUKANDE 

Jérôme Jérôme 
Kakwavu 

M kongijskie 1.11.2005 Znany jako: »Commandant Jérôme«. By ły przewodni-
czący Unii Kongijczyków na rzecz Demokracji/ Sił 
Zbrojnych Narodu Kongijskiego (UCD/FAPC). Niele-
galn e przej ścia graniczne kontrolowane przez FAPC 
między Ugandą a DRK to najwa żniejszy szlak prze-
p ływu broni. Jako przewodnicz ący FAPC ma wp ływ 
na polityk ę i dowodzi siłami FAPC oraz kontroluje 
ich działania; siły te były zaanga ż owane w nielegalny 
handel bronią i w konsekwencji narusza ły embargo 
na broń. W grudniu 2004 roku mianowany gene-
ra łem Sił Zbrojnych Demokraty cznej Republiki 
Konga (FARDC). Od grudnia 2008 r. pozostaje 
w FARDC, główne miejs ce pobytu w Kinszasie. 

3. KATANGA Germain M kongijskie 1.11.2005 Przywódca FRPI. W grudniu 2004 roku mianowa ny 
genera łem FARDC. Zamieszany w transport broni 
z naruszeniem embarga na broń. Od marca 2005 
rok u w areszcie domowym w Kinszasie za łamanie 
praw człowieka przez Siły Oporu Patriotycznego 
w Ituri (FRPI). 18 października 2007 r. przekazany 
przez rząd DRK Międzynarodowemu Trybuna łowi 
Kar nemu.
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

4. LUBANGA Thomas M Ituri kongijskie 1.11.2005 Przewod niczący UPC/L – jednej ze zbrojnych grup 
i milicji, o których mowa w ust. 20 rezolucji 1493 
(2003), odpowiedzialnej za nielegalny handel bronią 
z naruszeniem embarga na broń. W marcu 2005 
rok u aresztowany w Kinszas ie za łamanie praw czło-
wieka przez Unię Kongijskich Patriotów/Frakcj a 
Luban gi (UPC/L). Przekazany MTK przez władze 
kongijs kie 17 marca 2006 r. Od grudnia 2008 r. 
są dzony za zbrodnie wojenne. 

5. MANDRO Khawa 
Panga 

Kawa 
Panga, 
Kawa 
Panga 
Mandro, 
Kawa 
Mandro, 
Yves 
Andoul 
Karim, 
Mandro 
Panga 
Kahwa, 
Yves 
Khawa 
Panga 
Mandro 

M 20.8.1973 Bunia kongijskie 1.11.2005 Znany jako: »Chief Kahwa«, »Kawa «. By ły przywódca 
Partii Jedności i Ocalenia Integralności Konga (PUSIC) 
- jednej ze zbrojnych grup i milicji, o których mowa 
w ust. 20 rezolucji 1493 (2003), odpo wiedzialnych 
za nielegalny handel bronią z naruszeniem embarga 
na broń . Od kwietnia 2005 roku przebywa 
w więzieniu w miejscowo ści Bunia za sabotaż 
procesu pokojowego w Ituri. Aresztowany przez 
władze kongijskie w pa ź dzierniku 2005 r., uniewin-
niony przez Sąd Apelacyjny w Kisangani, następnie 
przekazany organom wymiaru sprawied liwości 
w Kinszasie z powodu nowych zarzutów dotyczących 
zbrodni przeciw ko ludzkości, zbrodni wojennych, 
zabójstw a, napad z bronią w ręku i narusz enie niety-
kalności cielesnej. 

6. MBARUSHIMANA Callixte M 24.7.1963 Ndusu/ 
Ruhengeri 
Prowincja 
Północna, 
Rwanda 

rwandyjskie 3.3.2009 Sekre tarz generalny Demokratycznych Sił Wyzwo-
lenia Rwandy (FDLR). Przywódca polityczny 
i wojskowy zagranicznego ugrupowania zbrojnego 
dzia łaj ącego na terenie Demokratycznej Republiki 
Konga, utrudniaj ącego rozbrojenie i dobrowolną 
repatriacj ę i przesiedlenie uczestników walk, zgodnie 
z rezolucj ą Rady Bezpiecze ństwa nr 1857 (2008) pkt 
4 lit. b). Obecne miejsce pobytu: Pary ż lub Thaïs we 
Francj i.
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

7. MPAMO Iruta 
Douglas 

Mpano, 
Douglas 
Iruta 
Mpamo 

M Bld Kanya-
muhanga 
52, Goma 

28.12.1965 / 
29.12.1965 

Bashali, 
Masisi/ 
Goma, 
DRK 

kongijskie 1.11.2005 Wła ściciel/Dyrektor Compagnie Aérienne des Grands 
Lacs oraz Great Lakes Business Company, których 
samoloty były wykorzystywane do wspomag ania 
grup zbrojnych i milicji, o których mowa w ust. 20 
rezolucji 1493 (2003). Odpowiedz ialny także za 
fałszowanie informacji na temat lotów oraz 
ładunków prawdopodobnie w celu umożliwienia 
łamania embarga na broń. Główne miejsce pobytu 
w Gomie i w Gisenyi w Rwandzie. Często przekracza 
granic ę międzynarod ową między Rwandą a Kongiem. 

8. MUDACUMURA Sylvestre M rwandyjskie 1.11.2005 Znany jako: »Radja«, »Mupenzi Bernard«, »General 
Major Mupenzi«. Przywódca Demokratycznych Sił 
Wyzwolenia Rwandy (FDLR) maj ący wp ływ na poli-
tykę, kontroluj ący działania i dowodzący si łami FDLR 
- jednej z grup zbrojnych i milicji, o których mowa 
w rezolucji 1493 (2003) pkt 20, zamieszany 
w nielegalny handel bronią z naruszeniem embarga 
na broń. Od grudnia 2008 r. nadal służ y jako 
dowódca wojskowy FDLR-FOCA. G łówne miejsce 
pobyt u w Kibua, terytorium Masisi, DRK.
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

9. MUJYAMBERE Leopold Musenyeri, 
Achille, 
Frere 
Petrus 
Ibrahim 

M 17.3.1962, 
około 1966 

Kigali, 
Rwanda 

rwandyjskie 3.3.2009 Pu łkownik. Dowódca Drugiej Dywizji FOCA/Brygad 
Rezerwy (rami ę zbrojne FDLR). Przywódca wojskowy 
zag ranicznego ugrupowania zbrojnego dzia łają cego 
na terenie Demokraty cznej Republiki Konga, utrud-
niaj ącego rozbrojenie i dobrowolną repatriacj ę 
i przesiedlenie uczest ników walk, z narusz eniem 
rezolucji Rady Bezpiecze ń stwa nr 1857 (2008) pkt 
4 lit. b). Zgodnie z dowodami zestawionymi przez 
grup ę ekspertów Komitetu Sankcji DRK Rady Be zpie-
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
wyszcz ególnionymi w sprawozdaniu z 13 lutego 
2008 r., dziewczęta przetrzymywane przez FDLR- 
FOCA były przedtem uprowadzone 
i wykorzystywane seksu alnie. Od połowy 2007 r. 
FDLR-F OCA, rekrutuj ą ce przedtem nasto latków, si łą 
rekrutuje chłopców dziesięcioletnich i starszych. 
Najmłodsi z nich służą następnie jako eskorta, 
a starsze dzieci są rozmieszczane jako żołnierze na 
linii frontu, z na ruszeniem rezolucji Rady Bezpiecze ń -
stwa nr 1857 (2008) pkt 4 lit. d) oraz e). Obecne 
miejs ce pobytu: Mwenga, południowe Kiwu, DRK. 

10. MURWANASHY- 
AKA 

Dr. 
Ignace 

Ignace M 14.5.1963 Butera 
(Rwanda) / 
Ngoma, 
Butare 
(Rwanda) 

rwandyjskie 1.11.2005 Przywódca Demokratycznych Sił Wyzwolenia 
Rwandy (FDLR) maj ący wpływ na polityk ę, kontrolu-
j ący działania i dowodzący siłami FDLR - jednej 
z grup zbrojnych i milicji, o których mowa w ust. 
20 rezolucji 1493 (2003), odpowiedzialnych za niele-
galn y handel bronią z naruszeniem embarga na broń . 
Zamieszk ały w Niemczech. Od grudnia 2008 r. wci ąż 
uznaw any za przywódc ę ramienia politycznego 
FDLR-F OCA. 

11. MUSONI Straton IO Musoni M 6.4.1961 
(być może 
4.6.1961) 

Mugam-
bazi, Kigali, 
Rwanda 

rwandyj-
skie; 
wa żność 
paszportu 
wygas ła 
10.9.2004 

29.3.2007 Przewod nicząc FDLR – zagranicznemu ugrupowaniu 
zbroj nemu dzia łają cemu w DRK – Musoni utrudnia 
rozbroje nie i dobrowolną repatriacj ę lub przesiedlenie 
bojown ików należących do tego ugrupowania, naru-
szaj ąc rezolucj ę nr 1649 (2005). Zamieszka ły 
w Neuffen w Niemczech. Od grudnia 2008 r. wci ąż 
uznaw any za zastępc ę przywódcy ramienia politycz-
nego FDLR-FOC A.
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

12. MUTEBUTSI Jules Jules 
Mutebusi, 
Jules 
Mutebuzi, 
Colonel 
Mutebutsi 

M południowe 
Kiwu 

kongijskie 
(połud-
niowe 
Kiwu) 

1.11.2005 Znany jako: »Colonel Mutebutsi«. By ły Zast ępca 
Dowódcy 10. Regionu Wojskowego Sił Zbrojnych 
Demokratycznej Republiki Konga (FARDC), 
w kwietniu 2004 r. został zwolniony za niezdyscy-
plino wanie i przyłą czył si ę do zbuntowanych 
oddziałów dawnego Kongijs kiego Zgromadzenia na 
rzecz Demokracji - Goma (RCD-G), które si łą zaj ęły 
miejs cowość Bukavu w maju 2004 r. Zamieszany 
w spro wadzanie broni poza strukturami FARDC 
oraz w dostarczanie zaopatrzen ia grupom zbroj nym 
i milicji, o których mowa w ust. 20 rezolucji nr 1493 
(2003), z naruszeniem embarga na broń . Are szto-
wany przez władze rwandyjskie w grudniu 2007 r. 
przy próbie przekroczenia granicy, by wkroczy ć na 
terytorium DRK. Podobno obecnie jest »zatrzymany«. 

13. NGUDJOLO Mathieu 
Cui 

Cui 
Ngudjolo 

M 1.11.2005 »Colonel« lub »General«. Szef sztabu Frontu Narodo-
wego i Integracyjnego (FNI) oraz były szef sztabu Sił 
Oporu Patriotycznego w Ituri (FRPI) maj ący wp ływ 
na polityk ę, kontroluj ący dzia łania i dowodzą cy 
si łami FRPI - jednej z grup zbroj nych i milicji, 
o których mowa w ust. 20 rezolucji 1493 (2003), 
odpo wiedzialnych za nielegalny handel bronią 
z naruszeniem embarga na broń. Aresztowany 
w ramach działań Misji Obserwacyjnej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Repu-
blice Konga (MONUC) w Bunii w październiku 
2003 roku. Przekaza ny przez rząd DRK Mi ędzynaro-
dowe mu Trybuna łowi Karnemu 7 lutego 2008 r. 

14. NJABU Floribert 
Ngabu 

Floribert 
Njabu, 
Floribert 
Ndjabu, 
Floribert 
Ngabu 
Ndjabu 

M 1.11.2005 Przywódca FNI - jednego z ugrupowa ń zbrojnych 
i milicji, o których mowa w rezolucji nr 1493 
(2003) pkt 20, odpowiedzialnych za nielegalny 
handel bronią z naruszeniem embarga na broń . 
W marcu 2005 roku aresztowany i osadzony 
w areszcie domowym w Kinszasie za łamanie praw 
człowieka przez Front Narodowy i Integrac yjny (FNI).
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

15. NKUNDA Laurent Laurent 
Nkunda 
Bwatare, 
Laurent 
Nkunda-
batware, 
Laurent 
Nkunda 
Mahoro 
Batware, 
Laurent 
Nkunda 
Batware, 
Nkunda 
Mihigo 
Laurent 

M 6.2.1967/ 
2.2.1967 

Północne 
Kiwu/ 
Rutshuru 

kongijskie 1.11.2005 Znany jako »Chairman« i »Papa Six« oraz jako 
»Genera l Nkunda«. By ły genera ł Kongijskiego Zgro-
madzenia na rzecz Demokracji - Goma (RCD-G). 
Przy łączy ł si ę do zbuntowanych oddziałów dawnego 
Kongijs kiego Zgroma dzenia na rzecz Demokracji - 
Goma (RCD-G), które siłą zajęły miejscowo ść 
Bukawu w maju 2004 roku. Zamieszany 
w spro wadzanie broni poza strukturami FARDC 
z naruszeniem embarga na broń. W 2006 roku 
założ y ł Narodowy Kongres Obrony Ludu. W latach 
1998 –2006 – członek zarządu Kongijskiego Zgroma-
dzenia na rzecz Demokracji - Goma (RCD-G); 
w latach 1992 –1998 – członek zarządu Rwandyj-
skiego Frontu Patriotycznego (RPF). Przebywa 
w miejscowo ściach Tebero i Kitchanga na terytorium 
Masisi. Od grudnia 2008 r. dowódca Narodowego 
Kongresu Obrony Ludu (CNDP) w północnym 
Kiwu. 

16. NTAWUNGUKA Pacifique Colonel 
Omega, 
Nzeri, 
Israel, 
Pacifique 
Ntawung-
ula 

M 1.1.1964, 
około 1964 

Gaseke, 
prowincja 
Gisenyi, 
Rwanda 

rwandyjskie 3.3.2009 Pu łkownik. Dowódca Dr ugiej Dywizji FOCA (rami ę 
zbroj ne FDLR). Przywódca wojskowy zag ranicznego 
ugrupo wania zbrojnego działaj ącego na terenie 
Demokratycznej Republiki Konga, utrudniaj ą cego 
rozbroje nie i dobrowolną repatriacj ę i przesiedlenie 
uczest ników walk, z naruszeniem rezolucji Rady 
Bezpiecze ń stwa nr 1857 (2008) pkt 4 lit. b). Zgodnie 
z dowodami zestawionymi przez grup ę ekspertów 
Komit etu Sankcji DRK Rady Bezpiecze ństwa Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych, wyszcz ególnionymi 
w sprawozdaniu z 13 lutego 2008 r., dziewcz ęta 
przetrzymyw ane przez FDLR-FOCA były przedtem 
uprowa dzone i wykorzystywane seksualnie. Od 
po łowy 2007 r. FDLR-FOCA, rekrutuj ą ce przedtem 
nasto latków, siłą rekrutuje chłopców dziesiecioletn ich 
i starszych. Najmłodsi z nich służą następnie jako 
eskorta , a starsze dzieci są rozmieszczane jako 
żołnierze na linii frontu, z naruszeniem rezolucji 
Rady Bezpiecze ń stwa nr 1857 (2008) pkt 4 lit. d) 
oraz e). Obecne miejs ce pobytu: Peti, granica Wali-
kale-Ma sisis, DRK. Przeszedł szkolenie wojskowe 
w Egipcie,
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

17. NYAKUNI James M ugandyjskie 1.11.2005 Współpraca handlowa z »Commandant Jerome«, 
zwłaszcza przemyt przez granic ę kongijs ko-ugan-
dyjsk ą; podejrzewany m.in. o przemyt broni 
i sprz ętu wojskowego w niekontrolowany ch ci ęża-
rówkach . Łamanie embarga na broń oraz wspieranie 
ugrupo wań zbroj nych i milicji, o których mowa 
w rezolucji 1493 (2003) pkt 20, w tym wsparcie 
finans owe umożliwiaj ą ce im działalność wojskow ą. 

18. NZEYIMANA Stanislas Deogratias 
Bigaruka 
Izabayo, 
Bigaruka, 
Bigurura, 
Izabayo 
Deo 

M 1.1.1966; 
około 1967; 
ewentulanie 
28.8.1966 

Mugusa 
(Butare), 
Rwanda 

rwandyjskie 3.3.2009 Genera ł brygady. Zast ępca dowódcy FOCA (rami ę 
zbroj ne FDLR). Przywódca wojskowy zag ranicznego 
ugrupo wania zbrojnego działaj ącego na terenie 
Demokratycznej Republiki Konga, utrudniaj ą cego 
rozbroje nie i dobrowolną repatriacj ę i przesiedlenie 
uczest ników walk, z naruszeniem rezolucji Rady 
Bezpiecze ń stwa nr 1857 (2008) pkt 4 lit. b). Zgodnie 
z dowodami zestawionymi przez grup ę ekspertów 
Komit etu Sankcji DRK Rady Bezpiecze ństwa Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych, wyszcz ególnionymi 
w sprawozdaniu z 13 lutego 2008 r., dziewcz ęta 
przetrzymyw ane przez FDLR-FOCA były przedtem 
uprowa dzone i wykorzystywane seksualnie. Od 
po łowy 2007 r. FDLR-FOCA, rekrutuj ą ce przedtem 
nasto latków, siłą rekrutuje chłopców dziesi ęcioletnich 
i starszych. Najmłodsi z nich służą następnie jako 
eskorta , a starsze dzieci są rozmieszczane jako 
żołnierze na linii frontu, z naruszeniem rezolucji 
Rady Bezpiecze ń stwa nr 1857 (2008) pkt 4 lit. d) 
oraz e). Obecne miejsce pobytu: Kalonge, Masisi, 
pó łnocne Kiwu, DRK lub Kibua, DRK
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Nazwisko Imię Przydomek Płeć Tytuł, 
funkcja 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, 
miejscowość, 

państwo) 

Data urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

(miejscowość, 
pa ństwo) 

Numer pasz-
portu lub 

innego doku-
mentu stwier-

dzającego 
tożsamość 
(państwo, 
w którym 
dokument 

został wydany, 
data i miejsce 

wydania) 

Obywatelstwo Data 
wskazania Inne informacje 

19. OZIA MAZIO Dieudo-
nné 

Ozia 
Mazio 

M 6.6.1949 Ariwara, 
DRK 

kongijskie 1.11.2005 Znany jako: » Omari«, »Mr Omar i«. Prezydent Federacji 
Przeds iębiorstw Kongijskich (FEC) na terytorium Aru. 
Układy finansowe z »Commandant Jerome« oraz 
z FAPC i przemyt przez granic ę kongijsko-ugan-
dyjsk ą, umoż liwiaj ący zaopatrywanie 
i przekazywanie gotówki dla »Commandant Jerome« 
i jego oddziałów. Łamanie embarga na broń oraz 
wspieranie grup zbrojnych i milicji, o których 
mowa w rezolucji 1493 (2003) pkt 20. Zmar ł 
w miejscowo ści Ariwa ra 23 września 2008 r. 

20. TAGANDA Bosco Bosco 
Ntaganda, 
Bosco 
Ntagenda, 
General 
Taganda 

M kongijskie 1.11.2005 Znany jako: »Terminato r«, »Major«. Wojskowy 
dowódca Unii Kongijskich Patriotów/Frakcja Lubangi 
(UPC/L) maj ą cy wp ływ na polityk ę, kontroluj ący dzia- 
łania i dowodzący si łami UPC/L – jednej z grup 
zbroj nych i milicji, o których mowa w ust. 20 rezo-
lucji 1493 (2003), odpowiedzialnych za nielegalny 
handel bronią z naruszeniem embarga na broń . 
W grudniu 2004 roku został mianowany genera łem 
w Siłach Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga 
(FARDC), lecz odmówił przyj ęcia awansu i pozostaje 
poza strukturami FARDC. Od grudnia 2008 r. szef 
sztabu Narodowego Kongresu Obrony Ludu (CNDP). 
G łówne miejsce pobyt u w miejs cowościach Bunag ana 
and Rutshuru.
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b) Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 3, 4 i 5 

Nazwa Inne 
nazwy 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, miejsco-
wość, pa ństwo) 

Miejsce rejestracji 
(miejscowość, 

pa ństwo) 
Data rejestracji Numer wpisu do 

rejestru 
Główne miejsce 

działalności Data wskazania Inne informacje 

21. BUTEMBO 
AIRLINES (BAL) 

Butembo, DRK 29.3.2007 Prywatna linia lotnicza, działaj ąca z Butembo. Kisoni 
Kambale (zmarły 5 lipca 2007 r. i następnie usuni ęty 
z wykazu 24 kwietnia 2008 r.) wykorzystywa ł swoj ą 
lini ę lotniczą do przewozu z łota, żywności i broni dla 
Frontu Narodowego i Integracyjnego (FNI) między 
Mongbwalu a Butembo. Stanowi to »wspieranie « niele-
galnych ugrupowa ń zbrojnych i naruszenie embarga na 
broń, wynikaj ą cego z rezolucji nr 1493 (2003) i 1596 
(2005). Od grudnia 2008 r. BAL nie posiada ju ż 
pozwolenia na obsługiwanie statków powietrznych na 
terytorium DRK. 

22. CONGOCOM 
TRADING HOUSE 

Butembo, DRK 
(Tel: +253 (0) 
99 983 784 

29.3.2007 Firma z Butembo handluj ąca z łotem. Wła ścicielem 
CONGOCOM-u był Kisoni Kambale (zmarły 5 lipca 
2007 r. i następnie usuni ęty z wykazu 24 kwietnia 
2008 r.). Kambale skupi ł prawie całą produkcj ę z łota 
w dystrykcie Mongbwalu, który jest kontrolowany 
przez Front Narodowy i Integracyjny (FNI). FNI czerpie 
znaczne dochody z podatków nakładanych na tę 
produkcj ę. Stanowi to »wspieranie« nielegalny ch ugru-
powa ń zbrojnych i narusz enie embarga na broń wyni-
kaj ące z rezolucji nr 1493 (2003) i 1596 (2005). 

23. COMPAGNIE 
AERIENNE DES 
GRANDS LAC S 
(CAGL), GREAT 
LAKES BUSINESS 
COMPANY (GLBC) 

CAGL, Avenue 
Président 
Mobutu, Goma 
DRK (CAGL ma 
również biuro 
w Gisenyi, 
w Rwandzie); 
GLBC, PO Box 
315, Goma, 
DRK (GLBC ma 
również biuro 
w Gisenyi, 
w Rwandzie) 
GLBC 

29.3.2007 CAGL i GLBC to firmy należące do Douglasa MPAMY, 
który objęty jest ju ż sankcj ami na mocy rezolucji nr 
1596(2005). Firmy CAGL i GLBC były wykorzystywane 
do przewozu broni i amunicji z naruszeniem embarga 
na broń wynikaj ącego z rezolucji nr 1493 (2003) 
i 1596 (2005). Od grudnia 2008 r. GLBC nie posiada ła 
ju ż żadnych sprawny ch statków pow ietrznych, chocia ż 
kilka statków powietrznych nadal lata ło w 2008 r. 
pomimo sankcj i ONZ.
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Nazwa Inne 
nazwy 

Adres 
(nr, ulica, kod 

pocztowy, miejsco-
wość, pa ństwo) 

Miejsce rejestracji 
(miejscowość, 

pa ństwo) 
Data rejestracji Numer wpisu do 

rejestru 
Główne miejsce 

działalności Data wskazania Inne informacje 

24. MACHANGA LTD Kampala, 
Uganda 

29.3.2007 Firma z Kampali eksportuj ą ca złoto (dyrektorzy: 
Rajendra Kumar Vaya oraz Hirendra M. Vaya). Firma 
MACHANGA kupowa ła złoto w drodze stałych 
kontaktów handlowych z handlowcami w DRK powi ą-
zanymi ści śle z milicjami. Stanowi to »wspieranie« niele-
galnych grup zbrojnych i naruszenie embarga na broń 
wynikaj ące z rezolucji nr 1493 (2003) i 1596 (2005). 

25. TOUS POUR LA 
PAIX ET LE DEVE-
LOPPMENT (organi-
zacja pozarządowa) 

TPD Goma, 
pó łnocne Kiwu 

1.11.2005 Organizacja zamieszana w łamanie embarga na broń 
przez udzielanie wsparcia Kongijskiemu Zgroma dzeniu 
na rzecz Demokracji - Goma (RCD-G), zwłaszcza 
w postaci dostarczania na początku 2005 roku cięża-
rówek do przewozu broni i oddziałów oraz przewozu 
broni przeznaczonej do rozdzielenia wśród części 
ludności w Masisi i Rutshuru w północnym Kiwu. 
W grudniu 2008 r. organiza cja TPD wci ąż istnia ła 
i posiada ła biura w kilku miejscowo ściach na terytoriach 
Masisi oraz Rutshuru, jednak jej działalność niemal 
wygas ła. 

26. UGANDA 
COMMERCIAL 
IMPEX (UCI) LTD 

Kajoka Street, 
Kisemente 
Kampala, 
Uganda (tel: 
+256 41 533 
578/9); alterna-
tywny adres: PO 
Box 22709, 
Kampala, 
Uganda 

29.3.2007 Firma z Kampali eksportuj ą ca z łoto. (Dyrektorz y Kunal 
LODHIA oraz J.V. LODHIA) Firma UCI kupowa ła z łoto 
w drodze stałych kontaktów handlowych 
z handlowcami w DRK powi ązanymi ści śle 
z milicjami. Stanowi to »wspieranie « nielegalnych ugru-
powa ń zbrojnych i narusz enie embarga na broń wyni-
kaj ące z rezolucji nr 1493 (2003) i 1596 (2005). ”
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