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— de onwettigheid van artikel 3, lid 2, onder b), van besluit 2010/788/GBVB, zoals gewijzigd bij besluit 2016/2231/
GBVB, en van artikel 2 ter, lid 1, onder b), van verordening nr. 1183/2005/EG vaststellen;
— de Raad verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker vier middelen aan die in wezen identiek zijn aan of overeenstemmen met
de middelen die in het kader van zaak T-163/18, Amisi Kumba/Raad, zijn aangevoerd.

Beroep ingesteld op 8 maart 2018 — Mende Omalanga / Raad
(Zaak T-176/18)
(2018/C 161/84)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, Democratische Republiek Congo) (vertegenwoordigers: T. Bontinck,
P. De Wolf, M. Forgeois en A. Guillerme, advocaten)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
— besluit (GBVB) 2017/2282 van de Raad van 11 december 2017 tot wijziging van besluit 2010/788/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo nietig verklaren, voor zover verzoeker daarbij is
gehandhaafd onder punt 12 van bijlage II bij besluit 2010/788/GBVB en onder punt 12 van bijlage Ia bij verordening
(EG) nr. 1183/2005;
— de onwettigheid van artikel 3, lid 2, onder a), van besluit 2010/788/GBVB, zoals gewijzigd bij besluit 2016/2231/GBVB,
en van artikel 2 ter, lid 1, onder a), van verordening nr. 1183/2005/EG vaststellen;
— de Raad verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker vier middelen aan die in wezen identiek zijn aan of overeenstemmen met
de middelen die in het kader van zaak T-163/18, Amisi Kumba/Raad, zijn aangevoerd.

Beroep ingesteld op 8 maart 2018 — Kazembe Musonda / Raad
(Zaak T-177/18)
(2018/C 161/85)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Democratische Republiek Congo) (vertegenwoordigers:
T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois en A. Guillerme, advocaten)

