
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2011/848/WPZiB 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Demokratycznej Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2010/788/WPZiB z dnia 
20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających 
wobec Demokratycznej Republiki Konga ( 1 ), w szczególności 
jej art. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Demokratycznej Republiki Konga. 

(2) W dniach 12 października i 28 listopada 2011 r. 
Komitet Rady Bezpieczeństwa powołany zgodnie 
z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych nr 1533 (2004) dotyczącą Demokra
tycznej Republiki Konga uaktualnił wykaz osób 
i podmiotów objętych środkami ograniczającymi. 

(3) Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 
2010/788/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 
2010/788/WPZiB dodaje się osoby wymienione w załączniku 
do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

T. NALEWAJK 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30.



ZAŁĄCZNIK 

Osoby, o których mowa w art. 1 

Imię i nazwisko Pseudonim Data/miejsce urodzenia Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data wskazania 

Jamil MUKULU Professor Musharaf 

Steven Alirabaki 

David Kyagulanyi 

Musezi Talengelanimiro 

Mzee Tutu 

Abdullah Junjuaka 

Alilabaki Kyagulanyi 

1965 

Inna data urodzenia: 
1 stycznia 1964 r. 

Wioska Ntoke, 

hrabstwo Ntenjeru, 

okręg Kayunga, 

Uganda 

Ugandyjczyk 

Szef Zjednoczonych Sił Demo
kratycznych (Allied Democratic 
Forces – ADF) 

Dowódca, Zjednoczone Siły 
Demokratyczne 

Z białego wywiadu i z oficjalnych sprawozdań (w tym sporządzonych przez 
grupę ekspertów Komitetu Sankcji dotyczących DRK powołanego przez RB 
ONZ) wynika, że Jamil Mukulu jest wojskowym dowódcą Zjednoczonych Sił 
Demokratycznych, zagranicznej grupy zbrojnej operującej na terenie DRK; 
grupa ta utrudnia rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesiedlenie 
uczestników walk, którzy należeli do tej grupy, o czym mowa w rezolucji 
nr 1857 (2008) pkt 4 lit. b). 

12.10.2011 

Hussein Muhammad 

Nicolas Luumu 

Talengelanimiro 

Ze sprawozdań grupy ekspertów Komitetu Sankcji dotyczących DRK powo 
łanego przez RB ONZ wynika, że Jamil Mukulu jest przywódcą ADF, zbrojnej 
grupy operującej na terytorium DRK, i zapewnił jej wsparcie rzeczowe. 

Według licznych źródeł, w tym grupy ekspertów Komitetu Sankcji 
dotyczących DRK powołanego przez RB ONZ, Jamil Mukulu nadal wywiera 
wpływ na strategie sił ADF w terenie, zapewnia grupie finansowanie 
i utrzymuje bezpośrednie dowództwo i kontrolę nad jej działaniami, w tym 
nadzorując powiązania z międzynarodowymi siatkami terrorystycznymi. 

Ntabo Ntaberi 
SHEKA 

4 kwietnia 1976 r. 

Terytorium Walikale, 

Demokratyczna 
Republika Konga 

Kongijczyk 

Głównodowodzący grupy 
Nduma Defence of Congo/Mayi 
Mayi Sheka 

Ntabo Ntaberi Sheka, głównodowodzący politycznego ramienia Mayi Mayi 
Sheka, jest przywódcą politycznym kongijskiej grupy zbrojnej, która utrudnia 
rozbrojenie, demobilizację lub reintegrację uczestników walk. Mayi Mayi 
Sheka jest kongijską grupą partyzancką, która prowadzi działania z baz 
znajdujących się na terytorium Walikale we wschodniej części DRK. 

Grupa Mayi Mayi Sheka jest odpowiedzialna za ataki na kopalnie we wschod
niej części DRK, w tym za przejęcie kopalni Bisiye i wymuszenia na miej
scowej ludności. 

Ntabo Ntaberi Sheka dopuścił się również poważnych naruszeń prawa 
międzynarodowego wiążących się z działaniami skierowanymi przeciwko 
dzieciom. Zaplanował i zlecił serię ataków na terytorium Walikale 
w okresie od 30 lipca do 2 sierpnia 2010 r., chcąc ukarać miejscową ludność, 
której zarzucano współpracę z kongijskimi siłami rządowymi. W trakcie tych 
ataków dzieci padały ofiarą gwałtów i były uprowadzane, zmuszane do pracy 
i traktowane w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający. Grupa partyzancka 
Mayi Mayi Sheka siłą rekrutuje również chłopców i zatrzymuje w swoich 
oddziałach dzieci zwerbowane podczas kampanii rekrutacyjnych. 

28.11.2011
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