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ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от 

Правилника на дейността 

вместо следните предложения за резолюция: 

B8-0364/2018 (ECR) 

B8-0365/2018 (Verts/ALE) 

B8-0367/2018 (S&D) 

B8-0368/2018 (GUE/NGL) 

B8-0372/2018 (PPE) 

B8-0378/2018 (ALDE) 

относно Уганда – задържане на парламентаристи от опозицията 

(2018/2840(RSP)) 

Кристиан Дан Преда, Йоахим Целер, Елмар Брок, Хосе Игнасио 

Салафранка Санчес-Нейра, Яромир Щетина, Лайма Люция 

Андрикене, Кшищоф Хетман, Едуард Кукан, Патриция Шулин, 

Томаш Здеховски, Марияна Петир, Туне Келам, Елизабета Гардини, 

Роберта Мецола, Чаба Шогор, Желяна Зовко, Романа Томц, Рамона 

Николе Мънеску, Кристиан-Силвиу Бушой, Джовани Ла Вия, Павел 

Свобода, Иван Щефанец, Богдан Брунон Вента, Адам Шейнфелд, 

Станислав Полчак, Тадеуш Звефка, Михаела Шойдрова, Сандра 

Калниете, Франсис Замит Димек, Дейвид Макалистър, Марейд 
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Макгинес, Шон Кели, Ивана Малетич, Дирдре Клун, Дубравка 

Шуйца, Андрей Ковачев, Анна Заборска, Милан Звер, Ласло Тьокеш, 

Инесе Вайдере 

от името на групата PPE 

Елена Валенсиано, Сурая Пост, Норберт Нойзер 

от името на групата S&D 

Карол Карски, Чарлз Танък, Моника Маковей, Бранислав Шкрипек, 

Ружа Томашич, Пирко Руохонен-Лернер 

от името на групата ECR 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, 

Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, 

Мартина Длабайова, Надя Хирш, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, 

Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Валентинас 

Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте 

Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, 

Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, 

Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

Паскал Дюран, Мария Хойбух, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 
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Резолюция на Европейския парламент относно Уганда – задържане на 

парламентаристи от опозицията 

(2018/2840(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Уганда, 

– като взе предвид съвместното местно изявление от 17 август 2018 г. на Делегацията 

на Европейския съюз, на ръководителите на мисиите на Австрия, Белгия, Германия, 

Дания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Швеция 

и на ръководителите на мисиите на Норвегия и Исландия, относно частичните 

избори в община Аруа, 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., 

по която Уганда е страна, 

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 

1966 г., ратифициран от Уганда на 21 юни 1995 г., 

– като взе предвид Конвенцията на Обединените нации от 1984 г. против изтезанията 

и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, 

– като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление, 

– като взе предвид изявлението на угандската комисия по правата на човека по 

въпроси относно правата на човека, възникнали в страната след частичните избори, 

проведени на 15 август 2018 г. в община Аруа; 

– като взе предвид доклада за Уганда на работната група относно общия периодичен 

преглед на Съвета по правата на човека, 

– като взе предвид Споразумението за партньорство между АКТБ и ЕС 

(„Споразумението от Котону“), и по-специално член 8, параграф 4 от него относно 

недискриминацията, 

– като взе предвид Конституцията на Република Уганда от 1995 г., изменена през 

2005 г., 

– като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, 

A. като има предвид, че частичните избори, състояли се на 15 август 2018 г. в община 

Аруа, в северозападната част на Уганда, вследствие на които беше избран 

независимият кандидат от опозицията Касиано Уадри, бяха белязани от насилие; 

Б. като има предвид, че президентът на Уганда Йовери Мусевени и независимият член 

на Парламента Робърт Чагулани Сентаму, известен също като „Боби Уайн“, заедно 

с няколко други политици, проведоха кампания в Аруа на 13 август 2018 г. в 
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рамките на извънредно напрегнатите частични избори, вследствие на убийството на 

член на Парламента през юни; 

В. като има предвид, че Боби Уайн, популярен музикант, се утвърди като влиятелен 

критик на президента Мусевени, след като спечели място в Парламента на Уганда 

през 2017 г.; 

Г. като има предвид, че на 13 август 2018 г., в края на деня, шофьорът на Боби Уайн, 

Ясин Каума, е бил смъртоносно прострелян при неясни обстоятелства; като има 

предвид твърденията, че в момента, в който президентът Мусевени е напускал 

Аруа, поддръжниците на Касиано Уадри, са нападнали президентския автомобил с 

камъни; 

Д. като има предвид, че полицията е арестувала двама журналисти от угандския 

телевизионен канал NTV, Хърбърт Зиуа и Роналд Муанга, докато са осъществявали 

репортаж на живо от мястото, където е бил убит г-н Каума; 

Е. като има предвид, че г-н Уайн и г-н Уадри, заедно с няколко други лица, са били 

задържани скоро след това; като има предвид, че г-н Уайн е бил обвинен в 

притежание на огнестрелни оръжия; 

Ж. като има предвид, че срещу 33 души, сред които г-н Уадри и четирима членове на 

Парламента (Робърт Чагулани, Франсис Зааке, Джералд Каруанга и Пол Муиру), са 

били повдигнати обвинения в измяна в деня след изборите и че г-н Уайн е бил 

обвинен от военен съд в притежание на незаконни огнестрелни оръжия; 

З. като има предвид, че протестите, избухнали в Аруа, Кампала и Митяна вследствие 

на задържането на посочените по-горе лица, са били потушени с насилие от силите 

за сигурност на Уганда; като има предвид, че се съобщава за използването на 

сълзотворен газ и на бойни патрони; 

И. като има предвид, че на 20 август 2018 г. Джеймз Акена, фотограф, работещ за 

Ройтерс, който е отразявал политическите протести в Кампала под наслова 

#freeBobiWine, е бил бит от войници и задържан в продължение на часове; 

Й. като има предвид, че има сведения, че г-н Уайн и други лица са били изтезавани, 

докато са били задържани; като има предвид, че след като първоначално са 

отхвърлили тези твърдения, органите на властта са поели ангажимент да проведат 

разследване; 

К. като има предвид, че по-късно г-н Уайн е бил обвинен в измяна пред граждански 

съд, след като военният съд не е потвърдил обвинението в незаконно притежание на 

огнестрелни оръжия; 

Л. като има предвид, че г-н Уайн впоследствие е бил освободен под гаранция и е 

напуснал Уганда, за да се подложи на лечение в САЩ; 

М. като има предвид, че бившият Върховен комисар по правата на човека на ООН Зейд 
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Раад ал Хюсейн настоятелно призова правителството на Уганда да проведе 

задълбочено, независимо и безпристрастно разследване на сериозните твърдения за 

нарушения на правата на човека, а именно извънсъдебни екзекуции, прекомерна 

употреба на сила, изтезания и други форми на малтретиране, както и да подведе 

извършителите под съдебна отговорност; 

Н. като има предвид, че Киза Бесидже, лидер на Форума за демократична промяна 

(FDC) и четирикратен кандидат за президент, е бил задържан многократно от 

полицията или армията в периода между 2001 и 2017 г., като последният път това се 

е случило на 25 септември 2017 г.; 

О. като има предвид, че в Уганда редовно биват задържани и сплашвани политици от 

опозицията; 

1. изразява дълбока загриженост поради задържането на парламентаристи от 

опозицията във връзка с частичните избори в Аруа; 

2. подчертава, че е жизненоважно за демокрацията в Уганда президентът и 

правителството на Уганда да зачитат независимостта на националния парламент 

като институция и независимостта на мандата на неговите членове, както и да 

гарантират, че всички членове на Парламента могат свободно да упражняват своите 

изборни мандати; 

3. призовава органите на Уганда да оттеглят както изглежда изфабрикуваните 

обвинения срещу Боби Уайн и да престанат да налагат ограничения на политици и 

поддръжници от опозицията; 

4. настоятелно призовава органите на Уганда незабавно да започнат ефективно, 

безпристрастно и независимо разследване на убийството на Ясин Каума и на 

сведенията за смъртни случаи и прекомерна употреба на сила по време на 

протестите; очаква бързо и независимо разследване на твърденията за изтезания и 

малтретиране на лицата, задържани в Аруа; подчертава, че е необходимо 

извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност; 

5. отново потвърждава своя ангажимент по отношение на свободата на изразяване на 

мнение, както и ключовата роля на медиите в демократичните общества; отбелязва 

със загриженост, че журналистите, които са отразявали демонстрациите и 

избухналите безредици, са били бити заедно с участниците, както и че двама 

журналисти са били задържани; призовава органите на Уганда да създадат среда, в 

която журналистите могат безпрепятствено да работят за разпространението на 

информация относно политическите събития в страната; 

6. припомня на органите на Уганда тяхното задължение да гарантират, защитават и 

насърчават основните права, включително гражданските и политическите права на 

гражданите на страната, сред които свободата на словото и свободата на 

събиранията; 

7. припомня на правителството на Уганда неговите международни задължения, и по-
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специално във връзка със зачитането на основните свободи, принципите на 

правовата държава и воденето на съдебни дела, особено по отношение на правото 

на справедлив и безпристрастен процес; 

8. настоятелно призовава правоприлагащите органи да защитават основните свободи 

без никаква форма на сплашване, като по този начин спазват член 24 от 

Конституцията на Уганда, съгласно който никое лице не подлежи на изтезания или 

на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; 

9. призовава силите за сигурност на Уганда да проявяват сдържаност, когато 

овладяват протести, да се откажат от използването на бойни патрони, да действат 

законосъобразно и при пълно зачитане на законовите разпоредби относно правата 

на човека и да позволяват на журналистите свободно да вършат работата си, 

осигурявайки информация; 

10. призовава същевременно протестиращите да действат, спазвайки законите, и да 

упражняват своите права и свободи съобразно законите; 

11. призовава ЕС да се възползва от политическото влияние, осигурявано от 

програмите за предоставяне на помощ за развитие, и особено програмите за 

бюджетна подкрепа, за да увеличи защитата и да насърчава в още по-голяма степен 

правата на човека в Уганда; 

12. приветства работата на угандската комисия по правата на човека след случаите на 

задържане, убийства и изтезания във връзка с частичните избори в Аруа, 

включително предоставянето на информация, посещенията в центровете за 

задържане, разследването на местонахождението на изчезналите лица и намесите с 

цел гарантиране на правата на лишените от свобода, медицинско лечение и семейни 

посещения; 

13. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза 

по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да следи отблизо 

положението в Уганда; подчертава, че Европейският парламент следва да бъде 

информиран за всякакви допълнителни признаци, че членовете на Парламента на 

Уганда, които са от опозицията, са възпрепятствани в работата си на законодатели; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента 

на Република Уганда, на председателя на Парламента на Уганда и на Африканския 

съюз и неговите институции. 

 

 


