
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на 
Република Македонија", бр.190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 17.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведувањ е (ЗНБП) 

2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 
2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго

Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување 
(ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 
2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго.

Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Македонија.

Член 3
Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, 
Министерство за  економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за 
транспорт и врски и Министерство за  финансии - Управата за финансиско 
разузнавање за надлеж ни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4
Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за 
спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против 
Демократска Република Конго во оригинал на англиски и во превод на македонски 
јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5
Рестриктивните мерки против Демократска Република Конго се воведуваат на 
неопределено време.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија".

Бр.44-6729/1 
17 јули 2018 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛ ИКД ИЈ A
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COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/569

of 12 April 2018

implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic
Republic of the Congo

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31 (2) thereof,

Having regard to Council Decision 2010/788/CFSP of 20 December 2010 concerning restrictive measures 
against the Democratic Republic of the Congo and repealing Common Position 2008/369/CFSP_(-), and in 
particular Article 6 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy,

Whereas:

(1) On 20 December 2010, the Council adopted Decision 2010/788/CFSP.

(2) Further to the review of the autonomous restrictive measures laid down in Article 3(2) of Decision 
2010/788/CFSP, statements of reasons relating to two persons should be amended.

(3) Annex II to Decision 2010/788/CFSP should therefore be amended accordingly,
HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex II to Decision 2010/788/CFSP is hereby amended as set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal o f  
the European Union.

Done at Luxembourg, 12 April 2018.
For the Council 

The President 
T. DONCHEV

I1). OJL336. 21.12.2Q1Q. p. 30.

ANNEX

The entries concerning the persons listed below are replaced by the following entries:
10 . Alex Kande 

Mupompa, Form er 
Governor o f  Kasai 
Central

a.k.a Alexandre Kande M upomba; Kande-Mupompa.
DOB: 23.9.1950.

POB: Kananga (DRC).
DRC passport number: OP 0024910 (valid: 21.3.2016 
— expiry: 20.3.2021).
Address: M essidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium

A s G overnor o f  Kasai 
Central until October 
2017, A lex Kande 
M upompa has been 
responsible for the 
disproportionate use of 
force, violent

29.5.2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTM L/?uri=CELEX:32018D0569&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0569&from=EN
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DRC and Belgian nationalities. repression and 
extrajudicial killings 
committed by security 
forces and the PNC in 
Kasai Central from 
August 2016, 
including killings on 
the territory o f  Dibaya 
in February 2017.
Alex Kande M upompa 
was therefore involved 
in planning, directing, 
or committing acts that 
constitute serious 
human rights 
violations in DRC.

12. Lambert Mende, 
M inister of 
Communications 
and Media, and 
spokesperson o f  the 
Government

a.k.a Lam bert M ende Omalanga.

DOB: 11.2.1953. POB: Okolo (DRC).

Diplomatic passport number: DB0001939 (issued: 
4.5.2017 —  expiring: 3.5.2022).

DRC nationality.

As Communications 
and M edia M inister 
since 2008, Lambert 
Mende is responsible 
for the repressive 
media policy applied 
in DRC, which 
breaches the right to 
freedom o f  expression 
and information and 
undermines a 
consensual and 
oeaceful solution 
towards elections in 
DRC. On 12 
November 2016, he 
adopted a decree 
limiting the possibility 
for foreign media 
outlets to broadcast in 
the DRC. 
h  breach o f  the 
Dolitical agreem ent 
settled on 31 
December 2016 
>etween the 
^residential majority 
and opposition parties, 
oroadcasts o f  a number 
of media outlets 
remained cut o ff for 
several months, 

n  his capacity as 
Hommunications and 
Media Minister, 
^ambert M ende is 
herefore responsible 
or obstructing a 
consensual and 
oeaceful solution

29.5.2017’

http://eur-lex.europa.0u/legal-contenl/EN/TXT/HTM L/?uri=CELEX:32O18DO569&from=EN

http://eur-lex.europa.0u/legal-contenl/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32O18DO569&from=EN
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towards elections in 
DRC, including by 
acts o f  violence, 
repression o r  inciting 
violence, o r by 
underm ining the rule 
of law.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTM L/7uri =CELEX:32018D0569&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/7uri


ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2018/569 HA СОВЕТОТ

од 12 април 2018 година

за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестрикгивни меркн дротив
Демократска Република Конго

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 31 (2) од истиот,

имајќи ја  предвид Одлуката 2010/788/ЗНБП на Советот од 20 декември 2010 годана 
за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго и за укинување на 
Заедничкиот став 2008/369/ЗНБП (*), а особено член 6(2) од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни 
работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа шго:
(1) На20 декември 2010 година, Советотја донесе Одпуката2013/788/ЗНБП.

(2) После ревизијата на автономните рестриктивни мерки утврдени во член 
3(2) од Одлуката 2010/788/ЗНБП, образложението за две лица треба да се 
измени.

(3) Затоа, Анекс 11 кон Одлука2010/788/ЗНБП, треба соодветно да сеизмени, 

ЈАДОНЕСЕ ОВАА ОДЈ1УКА:

Член 1

Со ова, Анекс II кон Одлуката 2010/788/ЗНБП се измеЕЈува, како што е утврдено во 
анексот кон оваа одлука.

Член2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во Службениот 
весник на Европската Унија.

Луксембург, 12 адрил 2018 година.

За Соеетот 

Претседател 

Т. ДОНЧЕВ

Сл веашк L 3%  21. ]  Z2010 л з д и ш ,  с т р .  30.
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Внесовите кои се однесуваат на лицата наведени подолу се заменуваат како шго 
следува:

, 10 . Алекс Канде 
Мупомпа (Alex 
Kande 
Mupompa), 
Поранешен 
гувернер на 
Ц етрален 
Касаи

познат како Александре 
Канде Мупомба; 
Канде-Мупомпа 
(Alexandre Kande 
Mupomba; 
Kande-Mupompa).

ДАТУМ HA РАЃАЊЕ: 
23.9.1950 година.

МЕСТО НА РАЃАЊЕ: 
Кананга (Kananga) (ДРК).

Број на пасош од ДРК: ОР 
0024910 (важиод; 
21.3.2016 — до: 20.3.2021 
година).

Адреса:
Messidorlaan 217/25,
1180 Uccle, Белгија

Државјанство 
на ДРК и на 
Белгија.

Како гувернер на Централен 
Касаи до октомври 2017 година, 
Алекс Канде Мупомпа бил 
одговорен за несразмерна 
употреба на сила, насилна 
репресија и вонсудски убиства 
извршени од страна на 
безбедносните сили и НПК 
(PNC) во Цегарален Касаи од 
август 2016 година, вклучително 

убиства на подрачјето на 
Дибаја во февруари 2017 година.

Н а тој начин, Алекс Канде 
Мупомиа учествувал во 
планирањето, управувањето или 
извршувањето на активности кои 
претставуваат сериозни
прекршувања на човековите 
права во ДРК.

12. Ламберт Менде 
(Lambert 
Mende), 
Министер за 
комуникации и 
медиумии 
портпарол на 
Владата

познат како 
Ламберт Менде 
Омаланга (Lambert 
Mende Omalanga).

ДАТУМНА 
РАЃАЊЕ: 11.2.1953 
година. МЕСТО НА 
РАЃАЊЕ: Около 
(Okolo) (ДРК).

Број на дипломатски пасош 
DBOOOI939 (датум на 
издаваае: 4.5.2017 — 
истекува на: 3.5.2022 
година).

Државјанин на ДРК.

Како министер за комуникации 
и медиуми од 2008 година, 
Ламберт Менде е одговорен за 
репресивната медиумска
полвтика која се применувала во 
ДРК, а  која го крпш правото на 
слободно изразување 
информирање и спречува 
наоѓаље на консензуално 
мирно решение за спроведување 
на избори во ДРК. На 12 
ноември 2016 година, тој
усвојува декрет кој гн 
ограничува можностите за
емитување на странскн медиуми 
воДРК.

Прекршувајќи го политичкиот 
договор постигнат на 31
декември 2016 година помеѓу 
прегседателското мнозинство и 
опозициските партии,
емитуваљето на програма на 
голем број на медиуми беше 
прекинато неколку месеци.

На тој начин, во својство на 
министер за комуникации и 
медиуми, Ламберт Менде 
одговорен за погфечување на

29.5.2017
година

29.5.2017
година“



наоѓа&е на консензуално и 
мирно решение за спроведуван>е 
на избори во ДРК, вклучувајќи 
преку акти на насилство, 
репресија или потгикнување 
насилство, или преку
поткопување на владеењето на 
правото.


