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az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) 
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B8-0378/2018 (ALDE) 

az ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatásáról Ugandában 

(2018/2840(RSP)) 

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca 
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Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David 

McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, 
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Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese 
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a PPE képviselőcsoport nevében 
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az S&D képviselőcsoport nevében 
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az ECR képviselőcsoport nevében 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina 

Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, 

Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, 
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Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i 

Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 
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Az Európai Parlament állásfoglalása az ellenzéki parlamenti képviselők 

letartóztatásáról Ugandában 

(2018/2840(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Ugandáról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel az Európai Unió küldöttségének az osztrák, belga, dán, francia, német, ír, 

holland, svéd és egyesült királysági misszióvezetőkkel, valamint a norvég és izlandi 

misszióvezetőkkel egyetértésben tett, az Arua városban tartott időközi választásról szóló, 

2018. augusztus 17-i közös helyi nyilatkozatára, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én 

fogadtak el, és amelynek Uganda részes fele, 

– tekintettel a polgári és politikai jogok 1966-os nemzetközi egyezségokmányára, amelyet 

Uganda 1995. június 21-én ratifikált, 

– tekintettel az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 

büntetés elleni 1984-es egyezményére, 

– tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára 

(ACDEG), 

– tekintettel az ugandai emberi jogi bizottságnak az országban felmerülő emberi jogi 

kérdésekről szóló nyilatkozatára az aruai önkormányzatban 2018. augusztus 15-én tartott 

időközi választásokat követően, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa egyetemes időszakos felülvizsgálatot végző 

munkacsoportjának Ugandáról szóló jelentésére, 

– tekintettel az AKCS–EU partnerségi megállapodásra („Cotonoui Megállapodás”), és 

különösen 8. cikkének a megkülönböztetésmentességgel foglalkozó (4) bekezdésére, 

– tekintettel az Ugandai Köztársaság 2005-ben módosított 1995. évi alkotmányára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 

bekezdésére, 

A. mivel az Uganda észak-nyugati részén található Aruában 2018. augusztus 15-én tartott, 

Kassiano Wadri független ellenzéki jelölt győzelmét eredményező időközi választást 

erőszakos megmozdulások kísérték; 

B. mivel Yoweri Museveni ugandai elnök és Robert Kyagulanyi Ssentamu – Bobi Wine 

néven is ismert – független parlamenti képviselő több más politikussal együtt egy 

parlamenti képviselő júniusi meggyilkolása miatt igen feszült időközi választás keretében 

2018. augusztus 13-án kampányrendezvényen vett részt Aurában; 
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C. mivel Bobi Wine népszerű zenész Museveni elnök befolyásos kritikusaként tűnt fel, 

miután 2017-ben ugandai parlamenti képviselővé választották; 

D. mivel 2018. augusztus 13-ának estéjéné, Bobi Wine sofőrjét, Yasin Kawumát tisztázatlan 

körülmények között lelőtték, és amikor Museveni elnök elhagyta Aruát, a beszámolók 

szerint Mussiano Wadri támogatói megtámadták és kövekkel megdobálták az elnöki 

gépkocsit; 

E. mivel a rendőrség letartóztatta az NTV televíziós csatorna két újságíróját, Herbert Zzziwát 

és Ronald Muwangát, akik Kawuma úr meggyilkolásának helyszínéről élő tudósítást 

adtak; 

F. mivel röviddel ezután Wine és Wadri urat is letartóztatták, sok más személlyel együtt; 

mivel Wine urat lőfegyverek birtoklásával vádolják; 

G. mivel 33 személyt, köztük Wadri urat és 4 parlamenti képviselőt (Robert Kyagulanyi, 

Francis Zaake, Gerald Karuhanga és Paul Mwiru) a választást követő napon hazaárulással 

vádolták meg, és Wine urat egy katonai bíróság illegális lőfegyverek birtoklásával 

vádolja; 

H. mivel az Aruában, Kampalában és Mityanában e letartóztatások miatt kirobbant 

tiltakozásokat az ugandai biztonsági erők erőszakosan elfojtották; mivel a beszámolók 

szerint könnygázt és éles lőszert is bevetettek; 

. mivel 2018. augusztus 20-án James Akena Reuters hírügynökségnek dolgozó fényképészt 

– aki a #freeBobiWine jelszóval meghirdetett kampalai politikai tiltakozásokról tudósított 

– a katonák összeverték, letartóztatták és több órán át fogva tartották;  

J. mivel egyes beszámolók szerint Wine urat és további fogva tartottakat megkínoztak fogva 

tartásuk során; mivel a hatóságok ugyan először mindezt tagadták, később megígérték, 

hogy kivizsgálják az ügyet; 

K. mivel Wine urat később polgári bíróságon hazaárulással vették vád alá, miután a katonai 

bíróság úgy döntött, hogy nem jár el a lőfegyverek illegális birtoklása vádjában; 

L. mivel Wine urat ezt követően óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és elhagyta 

Ugandát, hogy az Egyesült Államokban kezelésben részesüljön; 

M. mivel az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, Zeid Raad el-Husszein arra szólította fel az 

ugandai kormányt, hogy végezzen alapos, pártatlan és független vizsgálatot az emberi 

jogok megsértésével kapcsolatos súlyos vádakat illetően, beleértve a bírósági eljárás 

nélküli kivégzéseket, a túlzott erőszak alkalmazását, valamint a kínzás és bántalmazás 

minden egyéb formáját, illetve a felelősöket állítsa bíróság elé; 

N. mivel Kizza Besigyét, a Demokrata Változásért Fórum vezetőjét (FDC) – négyszeres 

elnökjelöltet – a rendőrség vagy a hadsereg 2001 és 2017 között többször letartóztatta, 

erre legutóbb 2017. szeptember 25-én került sor; 

O. mivel rendszeresen előfordul Ugandában az ellenzéki politikusok letartóztatása és 
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megfélemlítése; 

1. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az aruai időközi választásokkal 

összefüggésben ellenzéki parlamenti képviselőket tartóztattak le; 

2. az ugandai demokrácia szempontjából létfontosságúnak tartja, hogy az elnök és az 

ugandai kormány tiszteletben tartsa az ország parlamentjének intézményi függetlenségét, 

illetve a képviselői mandátum függetlenségét, valamint biztosítsa, hogy a parlament 

összes képviselője szabadon kitölthesse a választás útján szerzett mandátumát; 

3. felszólítja az ugandai hatóságokat, hogy ejtsék a jelek szerint koholt vádakat Bobi Wine-

nal szemben és hagyjanak fel az ellenzéki politikusokkal és támogatóikkal szemben 

alkalmazott elnyomással;  

4. sürgeti az ugandai hatóságokat, hogy haladéktalanul kezdjék el Yasin Kawuma 

meggyilkolásának, valamint a tiltakozások során történt halálesetek és túlzott erőszak 

használatának hatékony, pártatlan és független kivizsgálását; elvárja, hogy gyors és 

független vizsgálatot folytassanak le az Aruában letartóztatott személyekkel szembeni 

állítólagos kínzást és rossz bánásmódot illetően; hangsúlyozza, hogy a felelősöket bíróság 

elé kell állítani; 

5. ismételten megerősíti elkötelezettségét a véleménynyilvánítás szabadsága iránt, és 

megerősíti a média kulcsfontosságú szerepét a demokratikus társadalomban; 

aggodalommal állapítja meg, hogy a tüntetésekről és a kitört lázongásokról tudósító 

újságírókat a résztvevőkkel együtt megverték, két újságírót pedig le is tartóztattak; 

felszólítja az ugandai hatóságokat, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol az újságírók 

akadályoztatás nélkül tudják munkájukat ellátni, azaz beszámolni az ország politikai 

fejleményeiről; 

6. emlékezteti az ugandai hatóságokat ama kötelességükre, hogy garantálják, védjék meg és 

mozdítsák elő az emberi jogokat, beleértve az ország lakosainak polgári és politikai jogait, 

így a szólás és a gyülekezés szabadságát is;  

7. emlékezteti az ugandai kormányt nemzetközi kötelezettségeire, nevezetesen az alapvető 

szabadságok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint az igazságszolgáltatást, 

különösen pedig a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való jogot illetően; 

8. sürgeti a bűnüldöző szerveket, hogy mindenféle megfélemlítés nélkül védjék meg az 

alapvető szabadságjogokat, és ezáltal tartsák be az ugandai alkotmány 24. cikkét, amely 

kimondja, hogy „senkit sem lehet kínzás vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmód vagy büntetés bármilyen formájának alávetni”; 

9. felszólítja az ugandai biztonsági erőket, hogy a tüntetéseken végzett rendfenntartás során 

tanúsítsanak önmérsékletet, hagyjanak fel az élestöltények használatával, az emberi 

jogokat tiszteletben tartva járjanak el és tegyék lehetővé az újságírók híradási 

tevékenységének szabad gyakorlását; 

10. egyidejűleg arra szólítja fel a tüntetőket, hogy törvénytisztelő módon járjanak el, és a 
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törvényen belül gyakorolják jogaikat és szabadságaikat;  

11. felhívja az Uniót, hogy használja ki a fejlesztési támogatási programok, nevezetesen a 

költségvetés-támogatási programok által biztosított politikai befolyását az emberi jogok 

Ugandán belüli védelmének és előmozdításának javítása érdekében; 

12. elismerését fejezi ki az ugandai emberi jogi bizottság munkájáért az aruai időközi 

választások utáni letartóztatások, gyilkosságok és kínzások kapcsán, ideértve a 

jelentéseket, a fogva tartási központokba tett látogatásokat, az eltűnt személyek hollétének 

vizsgálatát és a fogvatartottak jogai, orvosi kezelése és a családtagok látogatása érdekében 

tett fellépéseket; 

13. felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy 

szorosan kövesse nyomon az ugandai helyzetet, hangsúlyozza, hogy az Európai 

Parlamentet tájékoztatni kell minden arra mutató további jelről, hogy az ugandai 

parlament ellenzéki képviselőit jogalkotói munkájában hátráltatják vagy akadályozzák; 

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Ugandai 

Köztársaság elnökének, az ugandai parlament elnökének, valamint az Afrikai Uniónak és 

intézményeinek. 

 

 


