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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Centrafricană, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2015 referitoare la activitatea Adunării 

Parlamentare Paritare ACP-UE1, 

– având în vedere Rezoluțiile Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE referitoare la 

situația din Republica Centrafricană (RCA) din 19 iunie 2013, 19 martie 2014 și 17 

iunie 2015, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Republica 

Centrafricană, în special cea din 13 octombrie 2014, 

– având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune 

Externă (SEAE) din 28 septembrie 2015 privind violența din Republica Centrafricană, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 9 februarie 2015 și din 20 iulie 2015 privind 

RCA, 

– având în vedere observațiile expertului independent al ONU, Marie-Therese Keita 

Bocoum, referitoare la situația drepturilor omului în RCA din 1 octombrie 2015, 

– având în vedere apelul din 28 septembrie 2015 lansat de Secretarul General al ONU, 

Ban Ki-moon, și de Consiliul de Securitate, pentru a se pune capăt imediat izbucnirii 

bruște a violențelor în RCA, 

– având în vedere Rezoluția nr. 2217 (2015) a ONU de prelungire a mandatului 

MINUSCA la nivelul autorizat în prezent al trupelor până la 30 aprilie 2016, adoptată 

de Consiliul de Securitate la cea de a 7347-a reuniune a sa din 28 aprilie 2015, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2015)0035. 



 

 

– având în vedere Rezoluția nr. 2196 (2015) de prelungire a regimului de sancțiuni 

impuse Republicii Centrafricane (RCA) până la 29 ianuarie 2016 și mandatul grupului 

de experți care asistă Comitetul de sancțiuni RCA 2127 până la 29 februarie 2016, 

– având în vedere Raportul de evaluare al ONU din 15 mai 2015 privind punerea în 

executare și eforturile de asistență reparatorie pentru exploatarea și abuzurile sexuale 

comise de personalul Organizației Națiunilor Unite și cel asociat în cadrul operațiunilor 

de menținere a păcii, 

– având în vedere Raportul Secretarului General al ONU privind recomandările Grupului 

la nivel înalt independent privind operațiile în sprijinul păcii din 11 septembrie 2015, 

– având în vedere Raportul final din 19 decembrie 2014 al Comisiei internaționale de 

anchetă cu privire la Republica Centrafricană, 

– având în vedere Conferința internațională la nivel înalt privind Republica Centrafricană 

intitulată „De la ajutorul umanitar la reziliență”, care a avut loc la Bruxelles la 26 mai 

2015, 

– având în vedere Acordul privind dezarmarea, demobilizarea, repatrierea și reintegrarea 

(DDRR) semnat la 10 mai 2015 de un număr mare de grupări armate în cursul 

Forumului de la Bangui, 

– având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit, 

– având în vedere Acordul de la Libreville (Gabon) din 11 ianuarie 2013 privind 

rezolvarea crizei politico-militare din Republica Centrafricană, semnat sub egida șefilor 

de stat și de guvern din Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală 

(ECCAS), care prevede condițiile de încetare a crizei din Republica Centrafricană, 

– având în vedere summiturile extraordinare ale șefilor de stat și de guvern din 

Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală (ECCAS), desfășurate la 

N’Djamena (Ciad) la 21 decembrie 2012, 3 aprilie 2013 și 18 aprilie 2013, și deciziile 

lor de a crea un consiliu național de tranziție (CNT) cu prerogative legislative și 

constitutive și de a adopta o foaie de parcurs pentru procesul de tranziție din Republica 

Centrafricană, 

– având în vedere reuniunea Grupului internațional de contact din 3 mai 2013 de la 

Brazzaville (Republica Congo), care a validat foaia de parcurs pentru tranziție și a creat 

un fond special de asistență pentru Republica Centrafricană, 

– având în vedere Acordul de încetare a ostilităților semnat în iulie 2014, 

– având în vedere concluziile celei de-a 7-a reuniuni a Grupului de contact internațional 

pentru Republica Centrafricană, care a avut loc la Brazzaville la 16 martie 2015, 

– având în vedere comunicatele Consiliului de Securitate al Uniunii Africane, emise la 17 

septembrie 2014 și 26 martie 2015, 

– având în vedere Constituția RCA, adoptată de Consiliul Național de Tranziție la finele 

lunii august 2015, 



 

 

– având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) din 1998, 

ratificat de RCA în 2001, 

– având în vedere Protocolul opțional anexat Convenției privind Drepturile Copilului 

referitor la implicarea copiilor în conflictele armate, semnat de RCA, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât la sfârșitul lunii septembrie 2015 au izbucnit noi ciocniri, lăsând în urmă 42 de 

morți și silind aproximativ 37 000 de persoane să-și părăsească casele; 

B. întrucât peste 500 de deținuți au evadat la sfârșitul lui septembrie 2015 din închisoarea 

Ngaragba din Bangui și din Bouar, printre care făptuitori bine-cunoscuți ai unor 

încălcări ale drepturilor omului și abuzuri; întrucât această evadare constituie o 

amenințare gravă la adresa civililor și în ceea ce privește protecția victimelor și a 

martorilor; întrucât evadarea din închisoare este o lovitură pentru păstrarea legii și a 

ordinii și pentru combaterea impunității în RCA; 

C. întrucât, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, situația 

agențiilor de ajutorare din Bangui s-a deteriorat; întrucât mai multe birouri și sedii ale 

organizațiilor de ajutorare au fost jefuite, iar libertatea de mișcare a membrilor acestora 

a fost împiedicată, în special aceea a lucrătorilor sanitari din spitale; 

D. întrucât ajutorul umanitar întâmpină dificultăți din cauza luptelor și a numeroaselor 

blocaje rutiere, afectând capacitatea de acces a autorităților la miile de persoane 

strămutate în interiorul țării și de a evalua necesitățile; întrucât preocupările legate de 

accesul în împrejurimile orașului Bangui au fost evocate și de Médecins sans Frontières 

(MSF), care a afirmat că răniții au ajuns, în numeroase cazuri, deplasându-se pe jos și că 

ambulanțele organizației nu au putut circula din cauză că situația din capitală devenise 

prea periculoasă; 

E. întrucât ONU a hotărât să prelungească mandatul MINUSCA până la 30 aprilie 2016 cu 

un plafon al trupelor de 10 750 de militari, printre care 480 de observatori militari și 

ofițeri de armată, și de 2 080 de polițiști, printre care 400 de ofițeri de poliție individuali 

și 40 de gardieni; 

F. întrucât, conform misiunii ONU de menținere a păcii din această țară (MINUSCA), cu 

toate că situația securitară s-a mai calmat în ultimul timp, tensiunile persistă la Bangui, 

care a fost scena unor atacuri îndreptate împotriva civililor, a unor violențe 

intercomunitare și a unor atacuri împotriva personalului umanitar; 

G. întrucât procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, le-a cerut celor 

implicați în ciocniri să pună capăt de îndată și să renunțe la violență, adăugând că toate 

crimele de război care au fost comise vor fi pedepsite; întrucât cea de a doua 

investigație cu privire la conflictul din RCA a fost inițiată la 24 septembrie 2014; 

H. întrucât ciocnirile recente amenință să distrugă un proces de pace încă vulnerabil și ar 

putea aduce țara înapoi în perioada întunecată de la sfârșitul anului 2013 și din 2014, 

când au fost ucise mii de persoane și zeci de mii au fost silite să-și părăsească casele; 

întrucât criminalitatea rămâne o amenințare majoră; întrucât situația femeilor din RCA 



 

 

este deosebit de gravă și violul este folosit adesea ca armă de război de toate părțile 

implicate; 

I. întrucât lovitura din 2013 și înlăturarea ulterioară de la putere a șefului de stat de 

tranziție, Michel Djotodia, și a prim-ministrului de tranziție, Nicolas Tiangaye, au fost 

însoțite de încălcări masive și grave ale drepturilor omului, cu un evident risc de 

genocid, incluzând omoruri extrajudiciare, tortura, jafuri, violuri și abuzuri sexuale pe 

scară largă, răpirea femeilor și a copiilor și recrutarea silită a copiilor-soldați; 

J. întrucât, la 4 octombrie 2015, centrafricanii urmau să decidă, prin referendum, cu 

privire la adoptarea unei noi constituții și să-și aleagă reprezentanții concomitent, în 

cadrul alegerilor prezidențiale și al alegerilor legislative, programate inițial la 18 

octombrie 2015 (primul tur) și la 22 noiembrie 2015 (al doilea tur); întrucât autoritățile 

de tranziție lucrează de câteva săptămâni la amânarea alegerilor, însă Agenția Electorală 

Națională (NSA) încă nu a anunțat un nou program, listele de alegători nu sunt 

întocmite și buletinele de vot nu au fost distribuite; 

K. întrucât țara se confruntă cu cea mai gravă criză umanitară de la obținerea independenței 

sale, în 1960, criză care îi afectează întreaga populație, de 4,6 milioane de persoane, 

dintre care jumătate sunt copii; întrucât 2,7 milioane de persoane au nevoie de asistență, 

inclusiv de ajutoare alimentare, de protecție și de acces la îngrijirile sanitare, la apa 

potabilă, servicii de salubritate și la spații locative; întrucât s-a estimat că peste 100 000 

de copii s-au confruntat cu abuzurile sexuale și cu recrutarea în cadrul grupărilor armate 

din țară și se apreciază că criza a lăsat un milion de copii fără școală; 

L. întrucât, la 5 mai 2015, grupările armate din RCA au ajuns la un acord privind 

eliberarea unui număr de 6 000 până la 10 000 de copii-soldați; 

M. întrucât operația de menținere a păcii a fost afectată negativ de alegații referitoare la 

abuzarea sexuală a copiilor și a fetelor de către soldații ONU și cei din forțele franceze 

de menținere a păcii; 

N. întrucât atât grupările armate Seleka, cât și cele anti-balaka profită de pe urma 

comerțului cu lemn și diamante, controlând siturile și pretinzând „taxe” sau extorcând 

bani pentru „protecția” împotriva minerilor și comercianților, iar comercianții din RCA 

au cumpărat diamante în valoare de câteva milioane de dolari fără a cerceta în mod 

corespunzător dacă prin aceasta finanțează grupările armate;  

O. întrucât respectarea drepturilor omului reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii 

Europene și un element esențial al Acordului de la Cotonou, îndeosebi al articolului 8 

din acesta; 

P. întrucât justiția și urmărirea în justiție a încălcărilor grave ale drepturilor omului se 

numără printre sarcinile critice necesare pentru a pune capăt abuzurilor și pentru 

reconstruirea RCA; 

Q. întrucât impunitatea continuă să-și pună amprenta asupra violenței, în pofida faptului că 

Consiliul Național de Tranziție a adoptat, iar Președintele de tranziție a semnat legea 

privind înființarea Curții Penale Speciale, alcătuită din judecători și procurori atât 

naționali, cât și internaționali, care urmează să cerceteze și să urmărească în justiție 

încălcările grave ale drepturilor omului comise în RCA din 2003; 



 

 

R. întrucât, în septembrie 2014, UE a lansat primele proiecte de dezvoltare finanțate din 

fundul fiduciar cu donatori multipli al UE pentru RCA din domeniul sănătății, creării 

locurilor de muncă, reabilitării infrastructurii deteriorate din Bangui și emancipării 

femeilor și integrării economice a acestora; 

S. întrucât, în martie 2015, Consiliul European a lansat misiunea militară consultativă a 

UE în RCA (EUMAM RCA), urmărind sprijinirea autorităților centrafricane la 

pregătirea unei reforme a sectorului securității sub aspectul forțelor armate; 

T. întrucât, din mai 2015, UE și-a amplificat asistența acordată RCA în total cu 72 

milioane EUR, inclusiv cu resurse pentru ajutorul umanitar (cu finanțări noi de 10 

milioane de EUR), sprijin bugetar (cu 40 de milioane EUR în plus) și o nouă contribuție 

la fondul fiduciar al UE pentru RCA (cu 22 de milioane EUR în plus); 

U. întrucât, la 15 iulie 2014, UE și-a lansat primul fond fiduciar pentru dezvoltare cu 

donatori multipli din pentru Republica Centrafricană, urmărind să permită trecerea de la 

răspunsul de urgență la asistența pentru dezvoltare pe termen lung; 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Republica Centrafricană, care 

ar putea aduce țara în pragul unui război civil, dacă violențele recente scapă de sub 

control; deplânge pierderile de vieți omenești și își exprimă compasiunea față de 

familiile victimelor și față de întreaga populație a Republicii Centrafricane;  

2. condamnă cu fermitate atacurile împotriva organizațiilor umanitare și a reședințelor în 

timpul ultimelor izbucniri ale violențelor; solicită libertatea de circulație a personalului 

umanitar pentru a i se permite să ajungă la civilii care au nevoie de ajutor, în special la 

populația strămutată; reamintește că aproape o jumătate de milion de persoane 

strămutate în interiorul țării au nevoie urgentă de alimente, îngrijiri medicale, apă, 

instalații sanitare și igienă, adăpost și articole de uz casnic de bază; 

3. invită autoritățile RCA să pună accent pe lupta împotriva impunității și pe restabilirea 

statului de drept, inclusiv prin aducerea în fața justiției a celor responsabili pentru 

violențe; salută crearea unei instanțe penale speciale pentru investigarea și incriminarea 

încălcărilor grave ale drepturilor omului comise în țară după anul 2003 și subliniază 

nevoia urgentă ca aceasta să devină operațională; subliniază faptul că sprijinul financiar 

și tehnic internațional este esențial pentru funcționarea acesteia; solicită organizarea 

unei reuniuni internaționale a donatorilor cât de curând posibil; încurajează autoritățile 

RCA să adopte o procedură de recrutare eficientă și transparentă pentru personalul 

instanței; 

4. salută ECCAS pentru rolul său esențial în demararea procesului de tranziție și pentru 

atitudinea fermă manifestată cu ocazia consultărilor de la Addis Abeba din 31 ianuarie 

2015 față de orice inițiativă paralelă care ar putea compromite eforturile actuale ale 

comunității internaționale care vizează reinstaurarea păcii, a securității și a stabilității în 

RCA; 

5. salută eforturile depuse până în prezent de către guvernul de tranziție, dar invită 

autoritățile de tranziție RCA și comunitatea internațională să abordeze cauzele profunde 

ale crizei, precum sărăcia larg răspândită, disparitățile și inegalitățile economice, 

șomajul în creștere și lipsa redistribuirii bogăției din resursele naturale ale țării prin 



 

 

intermediul bugetului de stat; solicită o abordare globală, orientată spre securitate, ajutor 

umanitar, stabilizare și redresare economică; 

6. invită comunitatea internațională să sprijine procesul politic din RCA în aceste 

momente critice și să își intensifice eforturile comune pentru facilitarea dialogului 

politic, consolidarea încrederii și asigurarea coexistenței pașnice între comunitățile 

religioase din țară; îndeamnă guvernul RCA să acorde prioritate reconstruirii sistemului 

de învățământ, pentru a facilita coexistența pașnică pe termen lung; 

7. regretă faptul că, deși ONU a declarat un embargo asupra armelor, milițiile continuă să 

se înarmeze; invită toate părțile să respecte acordul privind dezarmarea semnat la 10 

mai 2015; subliniază faptul că dezarmarea grupurilor înarmate trebuie să fie o prioritate 

absolută, în special în vederea alegerilor prezidențiale și generale, prevăzute a avea loc 

în RCA până la sfârșitul anului; 

8. îndeamnă Uniunea Africană și Uniunea Europeană să utilizeze toate măsurile și 

instrumentele adecvate pentru a ajuta guvernul de tranziție să depășească implozia unei 

situații deja fragile, escaladarea interetnică și fortificarea continuă a milițiilor 

concurente și să facă tranziția spre un stat funcțional, favorabil incluziunii și 

democratic, în special prin Instrumentul de stabilitate și pace, Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa și Forța africană de intervenție rapidă; 

9. salută înființarea Forumului de la Bangui pentru reconciliere și pace și îi îndeamnă pe 

toți liderii politici, militari și religioși, precum și comunitățile locale și societatea civilă 

la participare necondiționată; insistă asupra faptului că trebuie să aibă loc alegeri 

democratice; 

10. invită Comisia, statele membre și alți actori internaționali să depună toate eforturile 

pentru a sprijini organizarea de alegeri conform prevederilor din planul de tranziție, în 

special prin contribuții la programul de asistență electorală gestionat de PUND, astfel 

încât să se poată organiza alegeri înainte de sfârșitul acestui an, îndeplinindu-se astfel 

un element-cheie din planul de tranziție; 

11. își reiterează sprijinul pentru independența, unitatea și integritatea teritorială a RCA; 

reamintește importanța dreptului popoarelor la autodeterminare, fără interferențe din 

exterior; 

12. își reafirmă sprijinul pentru ONU, forța de menținere a păcii MINUSCA și contingentul 

militar francez Sangaris, înainte de alegerile prevăzute a avea loc până la sfârșitul 

anului; condamnă ferm orice încercare de împiedicare a eforturilor actuale în direcția 

stabilității; 

13. reamintește că perioada de tranziție se va încheia la 30 decembrie 2015; îndeamnă 

autoritățile naționale ca, cu sprijinul forțelor MINUSCA și Sangaris, să restabilească 

liniștea în țară, în special în Bangui, pentru a respecta în mod optim calendarul 

electoral; 

14. salută Misiunea de consiliere militară a UE (EUMAM RCA) și lansarea de proiecte care 

urmăresc reinstaurarea capacităților poliției și jandarmeriei pentru poliția de proximitate 

și combaterea dezordinii publice, restabilirea centrului de comandă operațional comun, 

consolidarea sistemului judiciar și reabilitarea penitenciarelor; 



 

 

15. condamnă ferm orice violență împotriva copiilor și a femeilor și îndeamnă toate milițiile 

și grupurile armate neguvernamentale să depună armele, să înceteze toate formele de 

violență și să elibereze imediat copiii din rândurile lor; invită toate părțile interesate să 

se angajeze pentru protecția drepturilor copiilor și să prevină orice alte încălcări și 

abuzuri împotriva copiilor; solicită ca fetele și femeile victime ale violurilor în contextul 

conflictului armat să beneficieze de servicii complete de sănătate sexuală și 

reproductivă; 

16. îndeamnă comercianții de diamante din RCA să dea dovadă de diligența necesară, iar 

companiile internaționale din sectorul comerțului cu diamante să caute soluții pentru 

eșecurile Procesului Kimberly în lanțul de aprovizionare cu diamante din RCA; invită 

autoritățile RCA și întreprinderile străine să ajute la consolidarea guvernanței în 

sectoarele extractive prin respectarea Inițiativei privind transparența în industriile 

extractive; 

17. invită companiile internaționale din sectorul comerțului cu diamante să verifice cu 

atenție originea diamantelor, pentru a evita alimentarea conflictului prin cumpărarea de 

diamante extrase și comercializate ilicit din RCA; îndeamnă întreprinderile europene 

care fac comerț cu întreprinderi din sectorul forestier din RCA să respecte 

Regulamentul UE privind exploatarea lemnului și invită UE să pună în aplicare cu 

rigurozitate Regulamentul privind exploatarea lemnului în raport cu importatorii de 

lemn din RCA; 

18. invită autoritățile RCA să elaboreze o strategie la nivel național pentru a combate 

exploatarea ilegală și rețelele de trafic de resurse naturale; 

19. îndeamnă țările ai căror soldați sunt vinovați de abuz sexual în misiuni de menținere a 

păcii în RCA să îi tragă la răspundere și să îi trimită în judecată, deoarece impunitatea 

nu poate fi tolerată; subliniază nevoia urgentă de reformă a structurilor de menținere a 

păcii, prin stabilirea unui mecanism funcțional și transparent de control și răspundere; 

este convins că astfel de crime grave ar putea fi reduse și prevenite și prin formare și 

educație; 

20. îndeamnă RCA, statele vecine ale acesteia și alte state membre ale Conferinței 

internaționale privind regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) să coopereze la nivel regional 

pentru a investiga și combate rețelele criminale regionale și grupurile armate implicate 

în exploatarea ilegală și contrabanda cu resursele naturale, inclusiv aur, diamante și 

braconajul și traficul cu specii sălbatice;  

21. invită UE să ia toate măsurile necesare pentru a oferi poporului RCA o asistență mai 

eficientă și mai bine coordonată; salută, în același timp, intensificarea angajamentului 

umanitar al statelor membre ale UE față de RCA din perspectiva evoluției nevoilor 

acesteia; subliniază faptul că asistența pentru salvarea de vieți omenești trebuie oferită 

atât celor aflați în nevoie în RCA, cât și refugiaților din țările învecinate; 

22. regretă distrugerea arhivelor și a registrelor publice de către miliții; îndeamnă UE să 

sprijine restaurarea registrelor publice ale RCA și prevenirea oricăror neregularități 

electorale; 

23. invită statele membre, precum și alți donatori, să își majoreze contribuțiile la Fondul UE 

pentru RCA, Fondul fiduciar Bêkou, care urmărește promovarea stabilizării și a 



 

 

reconstrucției Republicii Centrafricane, luând în considerare necesitatea unei mai bune 

corelări între programele de reconstrucție/dezvoltare și răspunsul umanitar; 

24. invită UE, UA și comunitatea internațională să sprijine refugiații din RCA în țările 

învecinate; 

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție autorităților 

guvernamentale de tranziție ale CAR, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de 

securitate Federica Mogherini, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General 

al ONU, instituțiilor Uniunii Africane, ECCAS, Adunării Parlamentare ACP-UE și 

statelor membre ale UE. 


