
 

 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2017)0218 

Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis  

2017 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Zambijos, visų pirma 

Hakainde Hichilemos atvejo (2017/2681(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Zambijos, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 16 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo 

spaudai pareiškimą dėl politinės įtampos Zambijoje, 

– atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos ataskaitą dėl 2016 m. rinkimų 

Zambijoje, 

– atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, 

– atsižvelgdamas į Zambijos Konstituciją; 

– atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą, 

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį, 

A. kadangi Zambija yra ilgalaikis demokratijos pavyzdys – taikus valdžios perdavimas 

vyksta jau 25 metus; kadangi, deja, rengiantis 2016 m. rinkimams būta smurtinių 

susirėmimų tarp dviejų pagrindinių partijų (Patriotinio fronto (PF) ir opozicinės 

Jungtinės nacionalinio vystymosi partijos (UPND)) rėmėjų; 

B. kadangi 2017 m. gegužės 11 d. sukako vienas mėnuo nuo UPND lyderio Hakainde 

Hichilemos įkalinimo (jis kartu su penkiais savo darbuotojais buvo suimtas savo 

namuose balandžio 11 d. surengus stipriai ginkluotų policijos pareigūnų reidą);  

C. kadangi H. Hichilema buvo apkaltintas dėl 2017 m. balandžio 9 d. Mongu mieste neva 

sulaikant prezidento kortežą sukelto pavojaus prezidento gyvybei ir jam buvo iš karto 

pateikti kaltinimai valstybės išdavimu (Zambijoje šio nusikaltimo atveju netaikomas 

paleidimas už užstatą), taip pat teisės aktuose nustatytos pareigos nevykdymu, 

nepaklusimu teisėtiems įsakymams ir įžeidžiamo turinio kalba; kadangi jis atmetė visus 



 

 

šiuos kaltinimus;  

D. kadangi, neatsižvelgiant į tai, jog Zambija de facto yra mirties bausmę panaikinusi 

valstybė, kurioje mirties bausmė paskutinį kartą įvykdyta 1997 m., maksimali bausmė 

už valstybė išdavimą vis dar yra mirties bausmė;  

E. kadangi H. Hichilemos advokatai pareiškė, jog ši byla nepagrįsta, ir paprašė Lusakos 

Magistratų teismo (angl. Magistrate Court) panaikinti kaltinimus; kadangi šis teismas 

patvirtino kaltinimus remdamasis tuo, kad tik Aukštasis teismas (angl. High Court) yra 

kompetentingas nagrinėti valstybės išdavimo bylas;  

F. kadangi H. Hichilema šiuo metu laikomas Lusakos centriniuose pataisos namuose, 

kuriuose ribojama privačios žiniasklaidos, teisininkų, rėmėjų ir draugų prieiga; kadangi 

H. Hichilemos advokatai pranešė apie įkalinimo metu jam taikytas žeminančias 

priemones; 

G. kadangi UPND laiko kaltinimus politiškai motyvuotais ir kadangi H. Hichilemos 

suėmimas sukėlė protestų bangą, smurtinius susirėmimus ir augančią politinę įtampą 

šalyje;  

H. kadangi žmogaus teisių organizacijos paragino Zambijos valdžios institucijas panaikinti 

kaltinimus, teigdamos, jog jais siekiama persekioti ir įbauginti H. Hichilemą bei 

atgrasyti jį nuo politinės veiklos; kadangi Prezidentas E. Lungu 2017 m. balandžio 14 d. 

pareiškė, kad jis nesikiš į H. Hichilemos bylą; 

I. kadangi Zambijos katalikų vyskupų konferencija kritikavo brutalų pagrindinių šalies 

opozicijos lyderių suėmimą ir pasmerkė nacionalinės policijos naudojimą tikriausiai 

siekiant sutrukdyti politinei opozicijai organizuoti savo veiklą ir apskritai veikti;  

J. kadangi po 2016 m. rugpjūčio mėn. vykusių prezidento rinkimų, kuriuose H. Hichilema 

nedideliu balsų skirtumu pralaimėjo Prezidentui E. Lungu, UPND kreipėsi į teismą dėl 

rinkimų rezultatų teisėtumo ir teismų nepriklausomumo, tačiau skundas buvo atmestas 

jo nenagrinėjant teisme;  

K. kadangi 2017 m. balandžio 18 d. H. Hichilemai ir dar penkiems UPND nariams buvo 

pateiktas dar vienas kaltinimas valstybės išdavimu dėl tariamo bandymo balandžio 5–

8 d. nuversti vyriausybę;  

L. kadangi 2016 m. lapkričio 13 d. ES rinkimų stebėjimo misija pateikė savo galutinę 

ataskaitą, kurioje teigiama, kad 2016 m. visuotiniai rinkimai buvo organizuoti gana 

profesionaliai, tačiau abi pagrindinės politinės partijos padarė pareiškimų, kurie 

kampanijos metu sukėlė įtampą, dėl kurios įvyko keletas rimtų smurtinių incidentų;  

M. kadangi ES ir JAV išreiškė susirūpinimą dėl opozicijos lyderio įkalinimo ir paragino 

surengti taikų dialogą tarp vyriausybės ir UPND, siekiant sumažinti išaugusią įtampą 

tarp abiejų partijų;  

N. kadangi po keleto parduotuvių ir policijos nuovadų padegimų, kuriais apkaltinta UPND, 

2017 m. balandžio 20 d. Zambijos prezidentas pagrasino paskelbti nepaprastąją padėtį; 

kadangi tai gali padidinti esamą įtampą ir derėtų teikti pirmenybę politiniam 

sprendimui; 



 

 

O. kadangi H. Hichilemai byla iškelta esant padidėjusiai politinei įtampai po užginčytų 

praėjusių metų rinkimų; kadangi žmogaus teisių stebėtojai praneša apie represinius 

veiksmus prieš politinius aktyvistus ir opozicines partijas, apie pernelyg didelės jėgos 

naudojimą siekiant išsklaidyti taikius protestus ir apie represijas prieš žiniasklaidą ir 

nepriklausomus žurnalistus; 

P. kadangi vyriausybė išreiškė norą pradėti dialogą, jei visos opozicinės partijos pritartų 

2016 m. rinkimų rezultatams;  

Q. kadangi Zambija yra pasirašiusi Kotonu susitarimą, kurio 9 straipsnyje nurodoma, kad 

susitarimo šalys įsipareigoja skatinti ir ginti visas pagrindines laisves ir žmogaus teises, 

įskaitant politines teises;  

R. kadangi 2017 m. kovo 27 d. Zambijos vyriausybė pradėjo viešas konsultacijas dėl šalies 

dalyvavimo Tarptautinio baudžiamojo teismo veikloje; 

1. reiškia susirūpinimą dėl Hakainde Hichilemos suėmimo ir įkalinimo ir primygtinai 

reikalauja, kad nuolat būtų užtikrintas sąžiningumo, išsamaus patikrinimo ir skaidrumo 

principas taikant teisės aktus ir viso teismo proceso metu; susirūpinęs atkreipia dėmesį į 

pranešimus apie politinius motyvus, susijusius su šiais kaltinimais, ir todėl primena 

Zambijos vyriausybei jos pareigą užtikrinti pagrindines teises ir teisinės valstybės 

principus, įskaitant teisę kreiptis į teismą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kaip tai 

numatyta Afrikos chartijoje ir kitose tarptautinėse bei regioninėse žmogaus teisių 

priemonėse;  

2. yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie didėjančius apribojimus saviraiškos ir 

asociacijų laisvėms; ragina vyriausybę toliau dėti pastangas siekiant atkurti visišką 

žiniasklaidos laisvę; pabrėžia, kad vyriausybė yra atsakinga už tai, kad būtų išvengta bet 

kokio dabartinės politinės įtampos gilinimo ir būtų ginamos, saugomos ir 

propaguojamos pilietinės ir politinės jos piliečių teises; 

3. ragina Zambijos valdžios institucijas skubiai atlikti nešališką ir nuodugnų įtarimų dėl 

netinkamo elgesio su H. Hichilema sulaikymo metu tyrimą ir atsakingus asmenis 

patraukti atsakomybėn;  

4. ragina visas atitinkamas politines suinteresuotąsias šalis naudotis konstitucinėmis ir 

teisinėmis teisių gynimo priemonėmis, laikantis tarptautinių normų ir standartų, kad 

būtų išspręsti visi ginčai ar nesutarimai, susiję su rinkimų rezultatus, ir dėti visas 

pastangas siekiant išsaugoti taiką ir pilietinės visuomenės saugumą;  

5. ragina ES toliau atidžiai stebėti bendrą padėtį Zambijoje ir pasinaudoti turimomis 

politinėmis priemonėmis, be kita ko, ir dialogu aukščiausiu lygiu, kad būtų galima 

užtikrinti, jog laikomasi teisinės valstybės ir demokratijos, taip pat atviros politinės 

erdvės, laisvų institucijų ir pagarbos žmogaus teisėms principų;  

6. primygtinai ragina Zambijos vyriausybę atsižvelgti į galutines ES rinkimų stebėjimo 

misijos rekomendacijas dėl 2016 m. rinkimų, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad reikia 

pašalinti susirinkimų laisvės apribojimus viešosios tvarkos įstatyme, užtikrinti 

žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomumą ir imtis visų reikiamų priemonių siekiant 

užkirsti kelią politiniam smurtui;  

7. primygtinai ragina skubiai užtikrinti taikų ir konstruktyvų Patriotinio fronto ir UPND 



 

 

dialogą, siekiant atkurti politinį pasitikėjimą ir stabilumą; atkreipia dėmesį į tai, kad abi 

šalys turi prisiimti atsakomybę, kad būtų susilaikyta smurto kurstymo, ir sukurti 

viešoms demokratinėms diskusijoms palankią aplinką; palankiai vertina tarptautinių ir 

regioninių partnerių įsipareigojimą ir tarpininkavimo vaidmenį šioje srityje, taip pat ir 

JT žmogaus teisių komisijos raginimą dialogu įveikti politinį smurtą;  

8. remia Zambijos katalikų vyskupų konferencijos ir kitų pilietinės visuomenės grupių 

iniciatyvą, kuria raginama užtikrinti taikų nesutariančių šalių dialogą;  

9. dar kartą pakartoja griežtą nepritarimą mirties bausmės taikymui visais atvejais ir 

visomis aplinkybėmis; palankiai vertina tai, kad nuo 1997 m. neįvykdyta nė viena 

egzekucija; ragina Zambija ratifikuoti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 

Antrąjį fakultatyvinį protokolą mirties bausmei panaikinti;  

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 

politikai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Afrikos 

Sąjungos komisijai ir Panafrikos Parlamentui, Zambijos vyriausybei ir Jungtinių Tautų 

generaliniam sekretoriui. 


