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Rezoluţia Parlamentului European din 18 ianuarie 2018 referitoare la Republica 

Democratică Congo (2018/2515(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo 

(RDC), în special cea din 14 iunie 20171, cea din 2 februarie 20172 și cea din 1 

decembrie 20163, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și ale purtătorului 

său de cuvânt, privind situația din RDC;  

– având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 9 noiembrie 2017 privind 

publicarea calendarului electoral în RDC, 

– având în vedere Rezoluția adoptată de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la 29 

septembrie 2017 privind asistența tehnică și consolidarea capacităților în domeniul 

drepturilor omului în RDC și raportul din octombrie 2017 al Secretarului General 

privind Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC 

(MONUSCO), 

– având în vedere observațiile finale din 9 noiembrie 2017 din cadrul celei de-a patra 

evaluări periodice a punerii în aplicare a Pactului internațional al ONU cu privire la 

drepturile civile și politice de către RDC, 

– având în vedere Rezoluția 2348(2017) a Consiliului de Securitate al ONU privind 

reînnoirea mandatului MONUSCO, 

– având în vedere Decizia (CFSP) 2017/2282 din 11 decembrie 2017 a Consiliului de 

prelungire până la 12 decembrie 2018 a sancțiunilor împotriva persoanelor vinovate de 

violențe și încălcări grave ale drepturilor omului în RDC; 
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– având în vedere concluziile Consiliului din 6 martie și 11 decembrie 2017 privind RDC, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 19 iunie 2017 privind angajamentul UE față 

de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe, 

– având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 

privind situația preelectorală și de securitate din RDC, 

– având în vedere faptul că Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului 

European i-a fost decernat în 2014 doctorului Denis Mukwege, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, 

– având în vedere Acordul de la Cotonou,  

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981, 

– având în vedere Orientările privind libertatea de asociere și de întrunire ale Comisiei 

africane pentru drepturile omului și popoarelor, din mai 2017, 

– având în vedere Constituția RDC, adoptată la 18 februarie 2006, 

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

Regulamentul său de procedură,  

A. întrucât, la un an după semnarea acordului Saint-Sylvestre la 31 decembrie 2016, 

situația generală în RDC continuă să se deterioreze în întreaga țară, având loc represiuni 

violente, omoruri și încălcări frecvente ale drepturilor omului; întrucât 2017 a fost unul 

dintre cei mai violenți ani din istoria recentă a RDC;  

B. întrucât ONU a clasificat situația din RDC ca având nivelul 3 de urgență umanitară, cel 

mai ridicat nivel; întrucât, la 8 martie 2017, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile 

Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a solicitat crearea unei comisii de anchetă pentru 

investigarea violențelor din provincia Kasai; 

C. întrucât criza politică s-a adâncit în urma refuzului președintelui Kabila de a se retrage 

în 2016, la încheierea mandatului său constituțional; întrucât, în temeiul Acordului 

Saint-Sylvestre la care s-a ajuns sub auspiciile Conferinței Episcopale Naționale din 

Congo (CENCO), s-a convenit să se organizeze alegeri până în decembrie 2017; 

întrucât acest termen nu a fost respectat și întrucât Comisia electorală națională 

independentă (CENI) a anunțat că alegerile vor avea loc la 23 decembrie 2018;  

D. întrucât CENI a demarat pregătirile de ordin logistic pentru alegeri, inclusiv în ceea ce 

privește aspectele bugetare și registrul electoral; 

E. întrucât protestelor împotriva situației politice li s-a răspuns cu rezistență de o violență 

extremă din partea forțelor sprijinite de guvern;  

F. întrucât Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului 

(OHCHR) a luat act de „intenția deliberată de suprimare a drepturilor civile și politice” 



 

 

de către forțele de securitate, inclusiv de folosirea muniției de război, a gazelor 

lacrimogene și a gloanțelor de cauciuc împotriva civililor, inclusiv a copiilor de altar, 

refuzându-se accesul ONU în spitale, morgi și centre de detenție și împiedicându-se 

observarea protestelor de către ONU;  

G. întrucât RDC nu a ratificat Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța;  

H. întrucât continuă confruntările armate între armata congoleză și milițiile locale, în 

special în Kasai; întrucât acest lucru a dus la o criză umanitară gravă, incluzând 

omoruri, tortură, violuri, distrugerea de locuințe, unități medicale și școli și descoperirea 

a 40 de gropi comune în Kasai; întrucât nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește 

aducerea în fața justiției a autorilor acestor acte; 

I. întrucât în RDC se înregistrează cel mai mare număr la nivel mondial de noi persoane 

strămutate în interiorul țării din cauza conflictelor; întrucât, din ianuarie 2017, peste 1,9 

milioane de persoane au fost strămutate în interiorul RDC, numărul total al persoanelor 

strămutate în această țară ajungând la 4,25 milioane, în principal în provinciile Kasai, 

Tanganyika și Kivu; întrucât RDC găzduiește, de asemenea, refugiați care fug din 

Burundi, Republica Centrafricană și Sudanul de Sud; întrucât UE a disponibilizat 

5 milioane EUR în ajutoare de urgență pentru victimele violențelor din Kasai;  

J. întrucât, în martie 2017, numărul trupelor din cadrul misiunii MONUSCO a fost redus, 

iar în iunie 2017 bugetul său a fost micșorat cu 8 %; 

K. întrucât autoritățile din RDC au hărțuit în mod sistematic organizațiile societății civile și 

apărătorii drepturilor omului, printre care Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, 

biserica catolică și Comité Laïc de Coordination (CLC); întrucât, potrivit grupurilor 

pentru protecția drepturilor omului, cel puțin 358 de prizonieri politici sunt reținuți în 

RDC;  

L. întrucât pe 29 și 30 decembrie 2017, șapte apărători ai drepturilor omului, Carbone 

Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce 

Tshiunza, Cedrick Kalonji și Arciel Beni, toți fiind membri ai mișcării societății civile 

Filimbi, au fost arestați și reținuți fără mandat de arestare și întrucât nu se știe unde se 

află un alt apărător al drepturilor omului, Palmer Kabeya; 

M. întrucât numărul răpirilor și atacurilor asupra lucrătorilor umanitari și forțelor de 

menținere a păcii este în creștere, organizațiile umanitare fiind astfel obligate să întârzie 

furnizarea ajutoarelor și să-și suspende activitățile;  

N. întrucât trei proiecte de legi prezentate în cadrul Adunării Naționale din Congo, privind 

reglementarea organizațiilor neguvernamentale, apărătorii drepturilor omului și 

combaterea terorismului, contravin, în forma lor actuală, standardelor regionale și 

internaționale în materie de drepturile omului și reprezintă o amenințare fără precedent 

la adresa funcționării independente a societății civile în Congo;  

O. întrucât UE a prelungit până în decembrie 2018 măsurile restrictive împotriva unor 

persoane, adoptate ca răspuns la obstrucționarea procesului electoral și la încălcări ale 

drepturilor omului,  

1. își exprimă din nou profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației umanitare, 

politice și de securitate din RDC; condamnă ferm toate încălcările drepturilor omului și 



 

 

actele de violență, în special împotriva demonstranților pașnici, inclusiv interzicerea 

demonstrațiilor publice pașnice și politicile de intimidare, arestare și reținere a oricăror 

voci disidente; invită autoritățile congoleze să procedeze la eliberarea imediată și 

necondiționată a tuturor prizonierilor de conștiință și să efectueze o anchetă 

independentă cu privire la reprimarea violentă a demonstrațiilor din decembrie 2017 și 

la gropile comune descoperite;  

2. reamintește că guvernul RDC este principalul responsabil de protejarea populației civile 

de pe teritoriul său și din jurisdicția sa, inclusiv față de crime de război și de crime 

împotriva umanității; 

3. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la dovezile prezentate de organizațiile de 

apărare a drepturilor omului, în special cu privire la raportul de anchetă din decembrie 

2017 al Federației internaționale pentru drepturile omului (FIDH) referitor la masacrele 

din Kasai, potrivit căruia forțele de securitate congoleze și milițiile sprijinite de guvern 

aplică o „strategie deliberată de teroare și distrugere, care a condus la crime împotriva 

umanității” în provincia Kasai; îndeamnă Curtea Penală Internațională (CPI) și ONU să 

investigheze aceste afirmații;  

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la situația femeilor și a copiilor în RDC; condamnă 

ferm folosirea violului, a violenței sexuale și a torturii; este alarmat de acuzațiile privind 

recrutarea ilegală și utilizarea copiilor soldați de către milițiile sprijinite de guvernul 

congolez și consideră că eliminarea practicii utilizării copiilor soldați trebuie să fie o 

prioritate pentru autoritățile congoleze și comunitatea internațională;  

5. regretă profund faptul că nu fost organizate alegeri înainte de data-limită din 2017; 

reamintește responsabilitatea autorităților și instituțiilor congoleze de a pune efectiv în 

aplicare noul calendar electoral în conformitate cu Constituția congoleză și cu acordul 

Saint-Sylvestre; insistă asupra faptului că trebuie organizate alegeri prezidențiale și 

legislative transparente, libere și echitabile la 23 decembrie 2018; reamintește că CENI 

trebuie să fie o instituție independentă, imparțială și incluzivă și solicită guvernului 

RDC să asigure furnizarea de resurse suficiente; solicită, în plus, CENI și guvernului să 

introducă termene-limită trimestriale în ceea ce privește calendarul electoral, pentru a 

monitoriza progresele înregistrate și ca dovadă a angajamentului guvernului de a 

organiza alegeri; reamintește că numai desfășurarea de alegeri credibile oferă o cale 

pentru ieșirea din criză;  

6. subliniază că opozanții aflați în exil trebuie să se poată întoarce în siguranță și fără 

condiții și că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a candida la alegeri; salută 

crearea, cu participarea Uniunii Africane (UA), Organizației Internaționale a 

Francofoniei (OIF), Comunității de Dezvoltare a Africii Australe (SADC) și 

Organizației Națiunilor Unite, a unei echipe de experți coordonate, însărcinată cu 

sprijinirea punerii în aplicare a procesului electoral și cu facilitarea mobilizării asistenței 

financiare, logistice și tehnice pentru RDC; sprijină contribuția UE la procesul electoral 

din RDC și invită UE să condiționeze orice finanțare electorală de aplicarea de către 

guvernul congolez a unor măsuri concrete care să arate voința politică demonstrabilă de 

a organiza alegeri la 23 decembrie 2018, inclusiv, în special, publicarea unui buget 

electoral realist, precum și garanții privind toate drepturile și libertățile fundamentale 

pentru toate partidele politice și organizațiile societății civile;  



 

 

7. condamnă cu fermitate toate formele de hărțuire și amenințare împotriva societății civile 

și a ONG-urilor; este deosebit de îngrijorat cu privire la ultimele amenințări cu moartea 

împotriva reprezentanților FIDH și ai organizațiilor asociate; îndeamnă autoritățile și 

forțele de securitate din RDC să respecte pe deplin cerințele prevăzute în Acordul de la 

Cotonou și în acordul Saint-Sylvestre, în special dreptul persoanelor de a-și exercita 

libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de a demonstra; invită autoritățile 

congoleze să ratifice cu prima ocazie Carta africană privind democrația, alegerile și 

guvernanța;  

8. denunță proiectele de lege prezentate în cadrul Adunării Naționale din Congo privind 

reglementarea ONG-urilor, a apărătorilor drepturilor omului și a combaterii 

terorismului; îndeamnă autoritățile congoleze să respecte pe deplin garanțiile 

procedurale legislative și să alinieze proiectele de lege la standardele internaționale și 

regionale pentru protecția și promovarea drepturilor omului; 

9. îndeamnă UE, statele sale membre și comunitatea internațională să crească sprijinul 

acordat apărătorilor drepturilor omului și protecția acestora; invită autoritățile din RDC 

să ancheteze și să aducă în fața justiției persoanele care atacă apărătorii drepturilor 

omului și reprimă protestele democratice;  

10. salută anunțul făcut de Secretarul General al ONU cu privire la o anchetă referitoare la 

atacul din 7 decembrie 2017 al miliției Forțelor Democrate Aliate asupra trupelor 

MONUSCO, care s-a soldat cu moartea a 15 soldați din forțele de menținere a păcii în 

provincia Kivu de Nord;  

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele reduceri ale bugetului și numărului 

trupelor ONU; invită Consiliul de Securitate al ONU și statele membre ale ONU să se 

asigure că MONUSCO beneficiază de o finanțare adecvată pentru a-și îndeplini 

sarcinile care îi sunt încredințate în cadrul mandatului său; reamintește că mandatul 

MONUSCO include contribuția la protecția civililor și sprijinirea punerii în aplicare a 

acordului politic;  

12. îndeamnă UE și statele sale membre să acorde prioritate valorilor legate de drepturile 

omului; reamintește importanța tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de abuzuri 

împotriva drepturilor omului și de alte fapte care subminează soluționarea pașnică a 

conflictului din RDC; salută, în această privință, utilizarea sancțiunilor specifice de 

către UE și invită UE să ia în calcul folosirea unor mijloace suplimentare, astfel cum se 

prevede în Acordul de la Cotonou, dacă situația continuă să se deterioreze și nu se 

înregistrează progrese semnificative în direcția găsirii unei soluții pașnice;  

13. reamintește că în aprilie 2015, Ibrahim Thiaw, directorul executiv adjunct al 

Programului ONU pentru Mediu , a declarat că anual sunt exploatate resurse naturale în 

valoare de peste un miliard de dolari și că majoritatea profiturilor obținute - până la 98 

% - ajung la concernele internaționale, în timp ce restul de 2 % sunt folosite pentru a 

finanța grupări armate interne; solicită Comisiei și statelor membre să ia măsurile care 

se impun împotriva întreprinderilor europene care nu respectă standardele internaționale 

sau care nu oferă indemnizații adecvate victimelor încălcărilor drepturilor omului care 

sunt comise sub responsabilitatea lor directă sau indirectă; solicită punerea rapidă în 

aplicare a acordului convenit între statele membre la 15 iunie 2016 referitor la 

regulamentul UE privind minereurile din zonele de conflict (Regulamentul (UE) 



 

 

2017/8211), precum și continuarea lucrărilor la nivelul UE și al ONU pentru dezvoltarea 

unei legislații internaționale în acest domeniu; 

14. își reiterează sprijinul pentru UA, OIF și SADC, precum și, în special, pentru Angola, 

ca facilitatori ai dialogului politic în RDC și în întreaga regiune;  

15. se arată alarmat cu privire la escaladarea epidemiei de holeră și solicită ajutoare 

umanitare crescute pentru a o combate; îndeamnă UE și statele sale membre să 

mărească ajutorul financiar și umanitar acordat prin intermediul unor organizații de 

încredere, pentru a răspunde nevoilor urgente ale populației; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru drepturile 

omului, Consiliului de miniștri și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Uniunii 

Africane, Parlamentului Panafrican și președintelui, prim-ministrului și Parlamentului 

Republicii Democratice Congo. 
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