
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/189 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń 

w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki 
Konga (1), w szczególności jego art. 9, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1183/2005. 

(2) W dniu 6 lutego 2020 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiony na mocy 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004), dodał jedną osobę do wykazu 
osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi. Należy zatem dodać tę osobę do załącznika I do rozporzą-
dzenia (WE) nr 1183/2005. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego roz
porządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2020 r.  

W imieniu Rady 
A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Przewodniczący     

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1. 
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ZAŁĄCZNIK 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dodaje się następującą osobę: 

„36. Seka BALUKU (niepotwierdzony alias: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde) 

Funkcja: Główny przywódca Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF) 

Data urodzenia: ok. 1977 r. 

Obywatelstwo: Uganda 

Adres: Ostatnie znane miejsce pobytu: obóz Kajuju Medina II, terytorium Beni, Kiwu Północne, Demokratyczna Republika 
Konga 

Data wskazania przez ONZ: 6 lutego 2020 r. 

Inne informacje: Seka Baluku, długoletni członek ADF, był zastępcą założyciela ADF, Jamila Mukulu; przejął dowództwo 
ADF po operacji wojskowej FARDC Sukola I w 2014 r. 

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w 
wykazie: 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: 

Seka Baluku został umieszczony w wykazie w dniu 6 lutego 2020 r. na podstawie pkt 7 rezolucji nr 2293 (2016) jako 
»osoba przeprowadzająca lub wspierająca akty zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu DRK«. 

Informacje dodatkowe: 

Główny przywódca ADF. Jak podkreślono w kilku sprawozdaniach grupy ekspertów ds. DRK (S/2015/19, S/2015/797, 
S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku wielokrotnie dokonywał wyboru ofiar, 
zabójstw i okaleczeń, gwałtów i innych aktów przemocy seksualnej, uprowadzeń ludności cywilnej, w tym dzieci, ataków na 
obiekty opieki zdrowotnej, zwłaszcza w Mamove (terytorium Beni), w dniach 12 i 24 lutego 2019 r., prowadził stałą akcję 
werbunkową wśród dzieci i wykorzystywał je podczas ataków i do pracy przymusowej na terytorium Beni w DRK od co naj-
mniej 2015 r., jak również planował wszystkie te działania lub nimi kierował.”.   
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