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III
(Aktai, priimti remiantis ES sutartimi)

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI
TARYBOS SPRENDIMAS
2009 m. balandžio 27 d.
įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2008/369/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei
Respublikai
(2009/349/BUSP)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2008 m. gegužės 14 d. Bendrąją poziciją
2008/369/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei
Respublikai (1), ypač į jos 6 straipsnį, kartu su Europos Sąjungos
sutarties 23 straipsnio 2 dalimi,

Sąrašas taip pat turėtų būti pakeistas, kad būtų įtraukta
informacija apie tam tikrus asmenis bei subjektus ir iš
sąrašo išbrauktas vienas asmuo, kaip nustatė Sankcijų
komitetas,
NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
kadangi:
(1)

2008 m. kovo 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai
priėmus rezoliuciją 1807 (2008) (JT ST rezoliucija 1807
(2008)), 2008 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė Bendrąją
poziciją 2008/369/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo
Demokratinei Respublikai.

Bendrosios pozicijos 2008/369/BUSP priede pateikti asmenų ir
subjektų sąrašai pakeičiami šio sprendimo priede pateiktu
sąrašu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
3 straipsnis

(2)

(3)

2009 m. kovo 3 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1533
(2004) (JT ST rezoliucija 1533 (2004)), pakeitė asmenų
ir subjektų, kuriems taikomos ribojančios priemonės,
sąrašą.
Bendrosios pozicijos 2008/369/BUSP priede pateiktas
asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojančios priemonės, sąrašas turėtų būti atitinkamai patikslintas.

(1) OL L 127, 2008 5 15, p. 84.

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. balandžio 27 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A. VONDRA

2009 4 28

PRIEDAS
„a) 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

Vardas

Lytis

1.

BWAMBALE

Frank
Kakolele

Frank
Kakorere,
Frank
Kakorere
Bwambale

Vyr.

2.

KAKWAVU
BUKANDE

Jérôme

Jérôme
Kakwavu

Vyr.

3.

KATANGA

Germain

Vyr.

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

Gimimo data

Pilietybė

Įtraukimo į
sąrašą data

Kita informacija

2005 11 1

Buvęs RCD-ML vadovas, darantis įtaką RCD-ML
pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493
(2003) 20 punkte, atsakingos už prekybą ginklais
pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. 2008 m.
sausio mėn. išstojo iš Nacionalinio liaudies
gynybos kongreso (CNDP). Nuo 2008 m. gruodžio mėn. gyvena Kinšasoje.

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip: „Vadas Jérôme“. Buvęs UCD/FAPC
pirmininkas. FAPC kontroliuoja neteisėtus
Ugandos ir KDR pasienio postus – pagrindinio
ginklų srauto tranzito kelio. Būdamas FAPC pirmininku, jis daro įtaką FAPC pajėgų, kurios susijusios
su neteisėta ginklų prekyba ir taip pažeidžia ginklų
embargą, politikai, vadovauja joms ir kontroliuoja
jų veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. suteiktas
FARDC (Kongo Demokratinės Respublikos
ginkluotosios pajėgos) generolo laipsnis. Nuo
2008 m. gruodžio mėn. toliau priklauso FARDC;
įsikūręs Kinšasoje.

Kongo

2005 11 1

FRPI vadas. 2004 m. gruodžio mėn. paskirtas
FARDC generolu. Susijęs su šaunamųjų ginklų
perdavimais pažeidžiant ginklų embargą. Nuo
2005 m. skirtas namų areštas Kinšasoje už FRPI
dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus.
2007 m. spalio 18 d. KDR Vyriausybės perduotas
Tarptautiniam baudžiamajam teismui.
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Pavardė

Profesija,
pareigos

LT

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Paso arba tapatybės dokumento numeris
(įskaitant jį
Gimimo vieta
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

L 106/61

Vardas

Thomas

5.

MANDRO

Khawa
Panga

6.

MBARUSHIMANA

Callixte

Profesija,
pareigos

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

Gimimo data

Vyr.

Kawa
Panga,
Kawa
Panga
Mandro,
Kawa
Mandro,
Yves
Andoul
Karim,
Mandro
Panga
Kahwa,
Yves
Khawa
Panga
Mandro

Pilietybė

Įtraukimo į
sąrašą data

Kita informacija

Ituri

Kongo

2005 11 1

UPC/L, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493
(2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba
ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas.
2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje už UPC/L
dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus.
2006 m. kovo 17 d. Kongo valdžios institucijų
perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui.
Nuo 2008 m. gruodžio mėn. teisiamas už karo
nusikaltimus.

Vyr.

1973 8 20

Bunija

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip: „Vadas Kahwa“, „Kawa“. Buvęs
PUSIC, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493
(2003) 20 punkte, susijusios su prekyba ginklais
pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Nuo
2005 m. balandžio mėn. įkalintas Bunijoje už
Ituri taikos proceso sabotažą. Kongo valdžios
institucijų suimtas 2005 m. spalio mėn., Kisangani
esančio Apeliacinio teismo išteisintas, vėliau
perduotas Kinšasos teisminėms institucijoms
pareiškiant naujus kaltinimus dėl nusikaltimų
žmoniškumui, karo nusikaltimų, nužudymo,
užpuolimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir neteisėto jėgos pavartojimo.

Vyr.

1963 7 24

Ndusu
/
Ruhengeri
šiaurinė
provincija,
Ruanda

Ruandos

2009 3 3

FDLR vykdomasis sekretorius. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės politinis / karinis lyderis, kuris
trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai
repatriacijai ar persikėlimui (Saugumo Tarybos
rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktas). Dabartinė buvimo vieta: Paryžius arba Thaïs, Prancūzija.
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LUBANGA

Lytis

LT

4.

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

L 106/62

Pavardė

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

2009 4 28

Vardas

Iruta
Douglas

8.

MUDACUMURA

Sylvestre

Mpano,
Douglas
Iruta
Mpamo

Vyr.

Vyr.

Gimimo data

Bld Kanyamuhanga
52, Goma

1965 12
28/1965 12
29

Bashali,
Masisi
/
Goma, KDR

Pilietybė

Įtraukimo į
sąrašą data

Kita informacija

Kongo

2005 11 1

Compagnie Aérienne des Grands Lacs ir Great Lakes
Business Company, kurių orlaiviai buvo naudojami
teikti pagalbą ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, nurodytoms Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, savininkas / valdytojas. Taip pat atsakingas už informacijos apie
skrydžius ir krovinius slėpimą, taip sudarant
sąlygas ginklų embargo pažeidimui. Įsikūręs
Gomoje ir Gisenyi (Ruandoje). Dažnai keliauja
kirsdamas Ruandos ir Kongo tarptautinę sieną.

Ruandos

2005 11 1

Žinomas kaip: „Radja“, „Mupenzi Bernard“, Generolas majoras Mupenzi. FDLR vadas, darantis įtaką
FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir
nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos
1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta
prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų
veiklą. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. toliau eina
FDLR-FOCA karinio vado pareigas. Įsikūręs
Kibua, Masisi teritorijoje, KDR.
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MPAMO

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

LT

7.

Lytis

Profesija,
pareigos

2009 4 28

Pavardė

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

L 106/63

Vardas

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Lytis

Profesija,
pareigos

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

Gimimo data

Leopold

Musenyeri,
Achille,
Frere
Petrus
Ibrahim

Vyr.

1962 3 17
(manoma
1966 m.)

Kigali,
Ruanda

10.

MURWANASHYAKA

Dr.
Ignace

Ignace

Vyr.

1963 5 14

Butera
(Ruanda)
Ngoma,
Butare
(Ruanda)

11.

MUSONI

Straton

IO Musoni

Vyr.

1961 4 6
(galbūt
1961 6 4)

Mugambazi
Kigali,
Ruanda

/

Kita informacija

2009 3 3

Pulkininkas. Antrosios FOCA divizijos / atsargos
brigadų (ginkluotas FDLR padalinys) vadas.
Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios
užsienio ginkluotosios grupuotės karinis lyderis,
kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas
Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP
4 b punktą. JTST KDR skirto Sankcijų komiteto
ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie
buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau
buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo
2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau
verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios
ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai
verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada
jauniausieji naudojami kaip lydintys asmenys, o
vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą,
pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857
(2008) OP4 d ir e punktus. Dabartinė buvimo
vieta: Mwenga, Pietų Kivu, KDR.

Ruandos

2005 11 1

FDLR pirmininkas, darantis įtaką FDLR pajėgų,
vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių
karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493
(2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba
ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai,
joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą.
Vokietijos gyventojas. Nuo 2008 m. gruodžio
mėn. tebepripažįstamas FDLR-FOCA politinio
skyriaus pirmininku.

2004 9 10
baigė
galioti
Ruandos
pasas

2007 3 29

Vadovaudamas FDLR – KDR veikiančiai užsienio
ginkluotai grupuotei – Musoni trukdo toms
grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui
pažeisdamas Rezoliuciją 1649 (2005). Noifeno
(Vokietija) gyventojas. Nuo 2008 m. gruodžio
mėn. tebepripažįstamas FDLR-FOCA politinio
skyriaus pirmininko pavaduotoju.

2009 4 28

Ruandos
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MUJYAMBERE

Įtraukimo į
sąrašą data

LT

9.

Pilietybė

L 106/64

Pavardė

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

Vardas

Lytis

Jules

Jules
Mutebusi,
Jules
Mutebuzi,
Pulkininkas
Mutebutsi

Vyr.

13.

NGUDJOLO

Matthieu
Cui

Cui
Ngudjolo

14.

NJABU

Floribert
Ngabu

Floribert
Njabu,
Floribert
Ndjabu,
Floribert
Ngabu
Ndjabu

Gimimo data

Pietų Kivu

Pilietybė

Kongo
(Pietų
Kivu)

Įtraukimo į
sąrašą data

Kita informacija

2005 11 1

Žinomas kaip: „Pulkininkas Mutebutsi“. 2004 m.
balandžio mėn. buvęs FARDC 10-ojo karinio
regiono karo vado pavaduotojas, atleistas už
drausmės nesilaikymą, suvienijo savo pajėgas su
nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir
2004 m. gegužės mėn. jėga užėmė Bukavu miestą.
Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC
struktūrose ir resursų tiekimu Rezoliucijos 1493
(2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms
grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms
pažeidžiant ginklų embargą. 2007 m. gruodžio
mėn. suimtas Ruandos valdžios institucijų, kai
mėgino pereiti sieną į KDR. Pagal turimas žinias,
jo veiksmų laisvė šiuo metu „apribota“.

Vyr.

2005 11 1

„Pulkininkas“ arba „Generolas“. FNI štabo viršininkas ir buvęs FRPI štabo viršininkas, darantis
įtaką FRPI pajėgų, vienos iš Rezoliucijos 1493
(2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių
ir nereguliarių karinių pajėgų, kurios atsakingos už
neteisėtą prekybą ginklais pažeidžiant ginklų
embargą, politikai, vadovaujantis jos pajėgoms ir
kontroliuojantis jų veiklą. 2003 m. spalio mėn.
Bunijos regione jį suėmė MONUC. 2008 m.
vasario 7 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui.

Vyr.

2005 11 1

FNI, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte
nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių
karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba
ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas.
2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje, nuo tada
skirtas namų areštas už FNI dalyvavimą vykdant
žmogaus teisių pažeidimus.
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MUTEBUTSI

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

LT

12.

Profesija,
pareigos

2009 4 28

Pavardė

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

L 106/65

Vardas

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Lytis

Profesija,
pareigos

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

Gimimo data

Pilietybė

Įtraukimo į
sąrašą data

Kita informacija

Laurent

Laurent
Nkunda
Bwatare,
Laurent
Nkundabatware,
Laurent
Nkunda
Mahoro
Batware,
Laurent
Nkunda
Batware,
Nkunda
Mihigo
Laurent

Vyr.

1967 2 6/
1967 2 2

Šiaurės Kivu
/ Rutshuru

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Pirmininkas“ ir „Papa Six“ bei
„Generolas Nkunda“. Buvęs RCD-G generolas.
Suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G
atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėn.
jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų
ginklų gavimu ne FARDC struktūrose pažeidžiant
ginklų embargą. 2006 m. įsteigė Nacionalinį liaudies gynimo kongresą; 1998–2006 m. Kongo
demokratijos susivienijimo, Goma (RCD-G) vyresnysis pareigūnas; 1992–1998 m. Ruandos patriotinio fronto (RPF) pareigūnas. Gyvena Tebero ir
Kitchanga (Masisi teritorija). Nuo 2008 m. CNDP
vadas Šiaurės Kivu.

16.

NTAWUNGUKA

Pacifique

Pulkininkas
Omega,
Nzeri,
Israel,
Pacifique
Ntawungula

Vyr.

1964 1 1
(manoma
1964 m.)

Gaseke,
Gisenyi
provincija,
Ruanda

Ruandos

2009 3 3

Pulkininkas. Pirmosios FOCA divizijos (ginkluotas
FDLR padalinys) vadas. Kongo Demokratinėje
Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios
grupuotės karinis lyderis, kuris trukdo kovotojų
nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar
persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JTST KDR
skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m.
vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir
seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio
FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus,
sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės,
pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10
metų amžiaus. Tokiu atveju jauniausieji naudojami
kaip lydintys asmenys, o vyresni vaikai siunčiami
kaip kareiviai į frontą (Saugumo Tarybos rezoliucija 1857 (2008) OP4 d ir e punktai). Dabartinė
vieta: Peti, Walikale-Masisis pasienis, KDR. Karinį
parengimą įgijo Egipte.
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NKUNDA

LT

15.

L 106/66

Pavardė

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

2009 4 28

Vardas

James

18.

NZEYIMANA

Stanislas

Gimimo data

Vyr.

Deogratias
Bigaruka
Izabayo,
Bigaruka,
Bigurura,
Izabayo
Deo

Vyr.

1966 1 1;
(manoma
1967
m.)
(alt. 1966 8
28)

Mugusa
(Butare),
Ruanda

Pilietybė

Įtraukimo į
sąrašą data

Ugandos

2005 11 1

Partnerystė su „Vadu Jérôme“ prekybos srityje, visų
pirma kontrabanda per KDR ir Ugandos sieną,
įskaitant įtariamą neteisėtą ginklų ir karinių
medžiagų gabenimą netikrinamais sunkvežimiais.
Ginklų embargo pažeidimas ir pagalbos teikimas
Rezoliucijos 1493 (2003) 20 dalyje nurodytoms
ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, įskaitant finansinę paramą, sudarančią joms sąlygas vykdyti karinę veiklą.

Ruandos

2009 3 3

Brigados generolas. FOCA (ginkluotas FDLR padalinys) vado pavaduotojas. Kongo Demokratinėje
Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios
grupuotės karinis lyderis, kuris trukdo kovotojų
nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar
persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JTST KDR
skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m.
vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir
seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio
FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus,
sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės,
pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10
metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip
lydintys asmenys, o vyresni vaikai siunčiami kaip
kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos
rezoliucijos 1857 (2008) OP4 d ir e punktus.
Dabartinė vieta: Kalonge, Masisi, Šiaurės Kivu,
KDR arba Kibua, KDR.

Kita informacija
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NYAKUNI

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

LT

17.

Lytis

Profesija,
pareigos

2009 4 28

Pavardė

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

L 106/67

Vardas

Kiti vardai,
pavardės,
slapyvardžiai,
pravardės

Lytis

Dieudonné

Ozia
Mazio

Vyr.

20.

TAGANDA

Bosco

Bosco
Ntaganda,
Bosco
Ntagenda,
Generolas
Taganda

Vyr.

Gimimo data

1949 6 6

Ariwara,
KDR

Pilietybė

Įtraukimo į
sąrašą data

Kita informacija

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Omari“, „Ponas Omari“. FEC prezidentas Aru teritorijoje. Finansinės aferos kartu su
„Vadu Jérôme“ ir FAPC bei kontrabanda per KDR
ir Ugandos sieną, taip aprūpinant „Vadą Jérôme“ ir
jo kariuomenę resursais ir grynaisiais pinigais.
Ginklų embargo pažeidimas, taip pat teikiant
pagalbą Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte
nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms. Mirė 2008 m. rugsėjo
23 d. Ariwara.

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Terminatorius“, „Majoras“. UPC/L
karo vadas, darantis įtaką UPC/L, vienos iš Rezoliucijos 493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų
grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių
su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų
embargą, politikai, vadovaujantis jos pajėgoms ir
kontroliuojantis jų veiklą. 2004 m. gruodžio mėn.
buvo paskirtas FARDC generolu, tačiau atsisakė
priimti šį paaukštinimą ir todėl netapo FARDC
nariu. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. CNDP štabo
viršininkas. Įsikūręs Bunagana ir Rutshuru.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

OZIA MAZIO

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

LT

19.

Profesija,
pareigos

L 106/68

Pavardė

Paso arba tapatybės dokumento numeris
Gimimo vieta
(įskaitant jį
(miestas, šalis) išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei
vietą)

2009 4 28

2009 4 28

b) 1 straipsnyje nurodytų subjektų sąrašas

Pavadinimas

Kiti
pavadinimai

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

Įregistravimo vieta
(miestas, šalis):

Registracijos data:

Registracijos
numeris:

Pagrindinė veiklos
vieta:

Įtraukimo į sąrašą
data

Kita informacija

Butembo, KDR

2007 3 29

Privati aviakompanija, vykdanti skrydžius iš Butembo.
Kisoni Kambale (mirė 2007 m. liepos 5 d., o
2008 m. balandžio 24 d. išbrauktas iš sąrašo) naudojosi
savo aviakompanija perveždamas FNI auksą, maisto
produktus ir šaunamuosius ginklus tarp Mongbwalu ir
Butembo. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose
1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.
Nuo 2008 m. gruodžio mėn. BAL nebeturi licencijos
oro susisiekimui vykdyti KDR.

22.

CONGOCOM
TRADING HOUSE

Butembo, KDR
(tel.: +253 (0)
99 983 784)

2007 3 29

Butembo įsikūrusi prekybos auksu įmonė. CONGOCOM
priklausė Kisoni Kambale (mirė 2007 m. liepos 5 d., o
2008 m. balandžio 24 d. išbrauktas iš sąrašo). Kambale
priklausė beveik visa aukso gavyba Mongbwalu rajone,
kurį kontroliuoja FNI. FNI gauna didžiules pajamas iš
šiai gavybai taikomų mokesčių. Tokia veikla yra
„pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596
(2005) nustatytą ginklų embargą.

23.

COMPAGNIE
AERIENNE DES
GRANDS LACS
(CAGL), GREAT
LAKES BUSINESS
COMPANY (GLBC)

2007 3 29

CAGL ir GLBC bendroves valdo Douglas MPAMO,
asmuo, kuriam jau taikomos sankcijos pagal Rezoliuciją
1596 (2005). CAGL ir GLBC bendrovėmis buvo naudojamasi gabenant ginklus ir šaudmenis pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų
embargą. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. GLBC nebeturi
nė vieno eksploatuojamo orlaivio, nors 2008 m. keli
orlaiviai toliau skraidė nepaisydami JT sankcijų.

CAGL, Avenue
Président
Mobutu, Goma
KDR (CAGL
biuras taip pat
yra Gisenyi,
Ruanda); GLBC,
PO Box 315,
Goma, KDR
(GLBC biuras
taip pat yra
Gisenyi,
Ruanda) GLBC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

BUTEMBO
AIRLINES (BAL)

LT

21.

L 106/69

25.

TOUS POUR LA
PAIX ET LE DEVELOPPMENT (NVO)

26.

UGANDA
COMMERCIAL
IMPEX (UCI) LTD

TPD

Registracijos data:

Registracijos
numeris:

Pagrindinė veiklos
vieta:

Įtraukimo į sąrašą
data

Kita informacija

Kampala,
Uganda

2007 3 29

Aukso eksporto bendrovė Kampaloje (direktoriai:
Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya)
MACHANGA pirko auksą palaikydama nuolatinius
prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia
veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms
grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir
1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.

Goma, Šiaurės
Kivu

2005 11 1

Susijusi su ginklų embargo pažeidimu teikiant pagalbą
RCD-G, visų pirma parūpinant sunkvežimius ginklams
ir pajėgoms gabenti, taip pat gabenant šaunamuosius
ginklus, kurie 2005 m. pradžioje turėjo būti paskirstyti
kai kurioms Masisi ir Rutshuru (Šiaurės Kivu) gyventojų
grupėms. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. TPD vis dar
egzistavo ir turėjo biurus keliuose miestuose Masisi ir
Rutshuru teritorijose, tačiau veikla buvo beveik
nutraukta.

Kajoka Street,
Kisemente
Kampala,
Uganda (tel.:
+256 41 533
578/9); kitas
adresas: PO Box
22709,
Kampala,
Uganda

2007 3 29

Aukso eksporto bendrovė Kampaloje. (direktoriai: Kunal
LODHIA ir J.V. LODHIA). UCI pirko auksą palaikydama
nuolatinius prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis.
Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms
ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose
1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.“
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MACHANGA LTD

Įregistravimo vieta
(miestas, šalis):

LT

24.

Adresas
(numeris, gatvė,
pašto kodas,
miestas, šalis)

L 106/70

Pavadinimas

Kiti
pavadinimai

2009 4 28

