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RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2133
af 17. december 2020
om gennemførelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke
restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske
Republik Congo
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 af 18. juli 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive
foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo (1), særlig
artikel 9, stk. 5,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 18. juli 2005 forordning (EF) nr. 1183/2005.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds
resolution 1533 (2004), ajourførte oplysningerne vedrørende én person, der er omfattet af restriktive
foranstaltninger, den 2. november 2020.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2005 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

På Rådets vegne
S. SCHULZE
Formand

(1) EUT L 193 af 23.7.2005, s. 1.
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BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2005 affattes punkt 7 i del a) (Liste over personer, der er omhandlet i artikel 2 og 2a)
således:
»7. Thomas LUBANGA
Fødested: Ituri, Den Demokratiske Republik Congo.
Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.
Adresse: Den Demokratiske Republik Congo.
Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.
Andre oplysninger: Fængslet i Kinshasa i marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L.
Overført til ICC den 17. marts 2006. Dømt af ICC i marts 2012 og idømt 14 års fængsel. Den 1. december 2014
stadfæstede dommerne i appelsagen ved ICC Lubangas dom og straf. Overført til et fængsel i DRC den 19. december 2015
med henblik på afsoning af resten af sin fængselsstraf. Han blev løsladt den 15. marts 2020 efter at have afsonet sin ICCdom. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ViewUN-Notices-Individuals
Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:
Thomas Lubanga var formand for UPC/L, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution
1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens
særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2002 til
2003. Han blev anholdt i Kinshasa i marts 2005 for brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L, og overført
til ICC af de congolesiske myndigheder den 17. marts 2006. Han blev dømt af ICC i marts 2012 og idømt 14 års fængsel.
Den 1. december 2014 stadfæstede dommerne i appelsagen ved ICC dommen og straffen. Han blev overført til et fængsel i
DRC den 19. december 2015 med henblik på afsoning af resten af sin fængselsstraf.«

