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PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/848/KĀDP
(2011. gada 16. decembris),
ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko
Republiku
Attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2010/788/KĀDP pieli
kums,

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31.
panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/788/KĀDP (2010. gada
20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo
Demokrātisko Republiku (1) un jo īpaši tā 6. pantu,
tā kā:

1. pants
Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam,
kas iekļauts Lēmuma 2011/788/KĀDP pielikumā.
2. pants

(1)

Padome 2010. gada 20. decembrī pieņēma Lēmumu
2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret
Kongo Demokrātisko Republiku.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

(2)

Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezo
lūciju Nr. 1533 (2004) attiecībā uz Kongo Demokrātisko
Republiku, 2011. gada 12. oktobrī un 28. novembrī
atjaunināja to personu un vienību sarakstu, kam piemēro
ierobežojošus pasākumus.

Briselē, 2011. gada 16. decembrī

(1) OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
T. NALEWAJK
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PIELIKUMS
Lēmuma 1. pantā minētās personas

Vārds

Dzimšanas
datums/dzimšanas vieta

Identifikācijas informācija

Profesors Musharaf

1965

Ugandietis

Steven Alirabaki

1964. gada 1. janvāris

David Kyagulanyi

Ntoke ciems,

Apvienoto demokrātisko spēku
(ADF) vadītājs

Musezi Talengelanimiro

Ntenjeru Sub County,

Mzee Tutu

Kayunga apgabals,

Abdullah Junjuaka

Uganda

Apvienoto demokrātisko spēku
komandieris.

Pamatojums

Saskaņā ar neoficiālām un oficiālām ziņām, tostarp ANO DP KDR Sankciju
komitejas ekspertu grupas ziņojumiem, Jamil Mukulu ir militārais vadītājs
apvienotajiem demokrātiskajiem spēkiem (ADF) – ārzemju bruņotai grupai,
kas darbojas KDR un kavē ADF kaujinieku atbruņošanos, brīvprātīgu repat
riāciju vai pārcelšanos, kā minēts Rezolūcijas 1857 (2008) 4. punkta b)
apakšpunktā.

Sarakstā iekļaušanas
datums

12.10.2011.

Hussein Muhammad

ANO DP KDR Sankciju komitejas ekspertu grupa ir ziņojusi, ka Jamil Mukulu
ir vadījis un materiāli atbalstījis ADF – bruņotu grupu, kas darbojas KDR
teritorijā.

Nicolas Luumu
Talengelanimiro

Ntabo Ntaberi
SHEKA

Saskaņā ar vairākiem avotiem, tostarp ANO DP KDR Sankciju komitejas
ekspertu grupas ziņojumiem, Jamil Mukulu arī tika turpinājis ietekmēt noti
kumu vietā izvietoto ADF spēku politiku, finansējis, tieši komandējis un
kontrolējis to darbību, tostarp uzraudzījis saiknes ar starptautiskiem teroristu
tīkliem.
1976. gada 4. aprīlis

Kongojietis

Valikales (Walikale)
teritorija,

Augstākais virspavēlnieks,
Nduma Defence for Congo, Mayi
Mayi Sheka grupa

Kongo Demokrātiskā
Republika

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka grupas politiskās nodaļas augstākais
virspavēlnieks, ir politiskais vadītājs Kongo bruņotai grupai, kas kavē kauji
nieku atbruņošanos, demobilizāciju un reintegrāciju. Mayi Mayi Sheka ir
Kongo izvietota kaujinieku grupa, kas darbojas no Valikales teritorijas
bāzēm KDR austrumos.

28.11.2011.
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Alilabaki Kyagulanyi
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Jamil MUKULU

Pazīstams arī kā

Mayi Mayi Sheka grupa ir veikusi uzbrukumus raktuvēm KDR austrumos,
tostarp ir pārņēmusi Bisiye raktuves un veikusi izspiešanu no vietējiem iedzī
votājiem.

17.12.2011.

Ntabo Ntaberi Sheka ir arī nopietni pārkāpis starptautiskos tiesību aktus attie
cībā uz bērniem. No 2010. gada 30. jūlija līdz 2. augustam Ntabo Ntaberi
Sheka ir plānojis un pavēlējis veikt virkni uzbrukumu Valikales teritorijā, lai
sodītu vietējos iedzīvotājus, ko apvainoja sadarbībā ar Kongo valdības
spēkiem. Šo uzbrukumu laikā tika izvaroti un nolaupīti bērni, kurus pakļāva
piespiedu darbam un cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei. Mayi
Mayi Sheka kaujinieku grupa arī piespiedu kārtā vervē zēnus un pēc vervē
šanas kampaņām patur viņus savās militārajās struktūrās

