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A TANÁCS (KKBP) 2018/569 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. április 12.)
a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP
határozat végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2008/369/KKBP közös
álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 20-i 2010/788/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen
annak 6. cikkére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2010. december 20-án elfogadta a 2010/788/KKBP határozatot.

(2)

A 2010/788/KKBP határozat 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított autonóm korlátozó intézkedések
felülvizsgálata nyomán két személy esetében módosítani kell az indokolást.

(3)

A 2010/788/KKBP határozat II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2010/788/KKBP határozat II. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. április 12-én.
a Tanács részéről
az elnök
T. DONCHEV

(1) HL L 336., 2010.12.21., 30. o.
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MELLÉKLET

Az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:
„10.

Alex Kande
Mupompa, KözépKasai korábbi
kormányzója

Más néven: Alexandre Kande
Mupomba; Kande-Mupompa.
Születési idő: 1950.9.23.
Születési hely: Kananga
(KDK).
Kongói demokratikus
köztársasági útlevelének
száma: OP 0024910
(érvényes: 2016.3.21-től
2021.3.20-ig).
Lakcíme: Messidorlaan
217/25, 1180 Uccle,
Belgium
Kongói demokratikus
köztársasági és belga
állampolgár.

12.

Lambert Mende
hírközlési és
médiaügyi miniszter,
kormányszóvivő

Más néven: Lambert Mende
Omalanga
Születési idő: 1953.2.11.
Születési hely: Okolo (KDK).
Diplomata-útlevél száma:
DB0001939 (kiállítás
dátuma: 2017.5.4., lejár:
2022.5.3.).
Kongói demokratikus
köztársasági állampolgár.

Alex Kande Mupompát, aki 2017 ok
tóberéig Közép-Kasai kormányzója
volt, felelősség terheli a biztonsági
erők és a kongói nemzeti rendőrség
által 2016 augusztusa óta Közép-Ka
saiban alkalmazott aránytalan erősza
kért, erőszakos elnyomásért és az
általuk elkövetett, bírósági eljárás nél
küli kivégzésekért, így például a Di
baya területén 2017 februárjában el
követett kivégzésekért.

2017.5.29.

Következésképpen Alex Kande Mu
pompa olyan cselekmények tervezésé
ben, irányításában, illetve elkövetésé
ben vett részt a KDK-ban, amelyek az
emberi jogok súlyos megsértésének
minősülnek.
2008-tól kezdődően hírközlési és mé
diaügyi miniszterként Lambert Men
dét felelősség terheli a KDK-ban alkal
mazott elnyomó médiapolitikáért,
amely sérti a véleménynyilvánítás és
a tájékozódás szabadságát, valamint
akadályozza a kongói demokratikus
köztársasági választások útjában álló
problémák konszenzusos és békés
megoldását. 2016. november 12-én
Lambert Mende rendeletet fogadott el,
amelyben korlátozta a külföldi mé
diaorgánumok számára a KDK-ban
való műsorszolgáltatás lehetőségét.
Az elnöki többség és az ellenzéki
pártok között 2016. december 31-én
létrejött politikai megállapodás ellen
ére több médiaorgánum továbbra
sem tudott műsort szolgáltatni hóna
pokon keresztül.
Következésképpen hírközlési és mé
diaügyi miniszteri minőségében Lam
bert Mendét felelősség terheli a kongói
demokratikus köztársasági választá
sok útjában álló problémák konszen
zusos és békés megoldásának akadá
lyozásáért, ami többek között
erőszakos cselekményekkel, elnyo
mással, illetve erőszak szításával, vagy
a jogállamiság aláásásával valósult
meg.

2017.5.29.”

