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DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2018/569
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
wykonująca decyzję 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 i uchylającą wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB (1), w szczególności jej art. 6,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/788/WPZiB.

(2)

W następstwie przeglądu autonomicznych środków ograniczających określonych w art. 3 ust. 2 decyzji
2010/788/WPZiB, należy zmienić uzasadnienia dotyczące dwóch osób.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2010/788/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W załączniku II do decyzji 2010/788/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 kwietnia 2018 r.
W imieniu Rady
T. DONCHEV

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30.
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ZAŁĄCZNIK

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób otrzymują brzmienie:
„10.

Alex Kande
Mupompa, były
gubernator Kasai
Central (Środkowego
Kasai)

alias Alexandre Kande
Mupomba, Kande-Mupompa.
Data urodzenia: 23.9.1950.
Miejsce urodzenia: Kananga
(DRK).
Numer paszportu DRK: OP
0024910 (ważny od:
21.3.2016 – traci ważność:
20.3.2021).
Adres: Messidorlaan 217/25,
1180 Uccle, Belgia
Obywatelstwo DRK
i belgijskie.

12.

Lambert Mende,
minister komunikacji
i mediów oraz
rzecznik rządu

alias Lambert Mende
Omalanga.
Data urodzenia: 11.2.1953.
Miejsce urodzenia: Okolo
(DRK).
Numer paszportu
dyplomatycznego:
DB0001939 (data wydania:
4.5.2017 – traci ważność:
3.5.2022).
Obywatelstwo DRK.

Jako gubernator Środkowego Kasai
do października 2017 roku Alex
Kande Mupompa był odpowiedzialny
za nieproporcjonalne stosowanie siły,
brutalne represje i egzekucje pozasą
dowe popełniane przez siły bezpie
czeństwa oraz PNC w Środkowym
Kasai od sierpnia 2016 roku, w tym
zabójstwa na terytorium Dibaya w lu
tym 2017 roku.

29.5.2017

Alex Kande Mupompa brał zatem
udział w planowaniu czynów stano
wiących poważne przypadki narusza
nia praw człowieka w DRK, w kiero
waniu takimi czynami lub ich
popełnianiu.
Jako minister komunikacji i mediów
od 2008 r. Lambert Mende odpo
wiada za represyjną politykę me
dialną stosowaną w DRK, która naru
sza prawo do wolności słowa
i informacji oraz podważa kompro
misowe i pokojowe rozwiązanie na
rzecz wyborów w DRK. W dniu
12 listopada 2016 r. przyjął dekret,
który ogranicza możliwość nadawa
nia programów w DRK przez zagra
niczne media.
Z naruszeniem porozumienia poli
tycznego zawartego w dniu 31 grud
nia 2016 r. między prezydencką
większością a partiami opozycyjnymi,
szereg mediów nie miało możliwości
transmisji przez kilka miesięcy.
Z racji pełnionej funkcji ministra ko
munikacji i mediów Lambert Mende
odpowiada zatem za utrudnianie wy
pracowania kompromisowego i poko
jowego rozwiązania na rzecz wybo
rów w DRK, w tym poprzez akty
przemocy, represje lub nawoływanie
do przemocy, lub poprzez podważa
nie praworządności.

29.5.2017”

