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PROTOKOLLSIDA

Vid sitt sammanträde den 7 december 2015 gav presidiet för den gemensamma 
parlamentariska AVS–EU-församlingen i enlighet med artikel 2.8 i arbetsordningen sitt 
utskott för politiska frågor tillstånd att utarbeta en rapport om konstitutionella gränser för 
presidenters mandatperioder.

Vid sitt sammanträde den 17–18 mars 2016 utsåg utskottet för politiska frågor Ignazio Corrao 
och Tulia Ackson (Tanzania) till medföredragande.

Utskottet för politiska frågor behandlade utkastet till rapport vid sitt sammanträde den

Vid det sistnämnda sammanträdet antog utskottet nedanstående utkast till förslag till 
resolution.

Följande var närvarande vid omröstningen:

Resolutionen ingavs för antagande den
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om konstitutionella gränser för presidenters mandatperioder

Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen utfärdar denna resolution

 vid sitt sammanträde i Nairobi, Kenya, den 19–21 december 2016,

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2, 3.5, 21.1, 
21.2 a och 21.3,

 med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet, särskilt artiklarna 1, 2, 8.5, 9, 11.1, 
28.2 a, 29.1 a, 33.1 och 33.2,

 med beaktande av sina resolutioner av den 18 maj 2011 om utmaningar för demokratin 
i framtiden och respekten för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna, 
av den 27 november 2016 om respekten för rättsstatsprincipen och rollen för ett 
opartiskt och oberoende rättsväsen samt av den 13 juni 2016 om situationen före valen 
och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

 med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av den 9 juli 2015 om situationen 
i Burundi1, av den 21 januari 2016 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter under 20162, av den 10 mars 2016 om Demokratiska republiken 
Kongo3 samt av den 12 maj 2016 om Djibouti4,

 med beaktande av uttalandet av den 3 december 2015 av vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
Federica Mogherini, om den konstitutionella översynen i Rwanda,

 med beaktande av uttalandet av den 7 april 2016 av vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
Federica Mogherini, om den politiska situationen i Demokratiska republiken Kongo 
efter presidentvalet,

– med beaktande av EU:s strategi för Afrika av den 12 maj 2005,

 med beaktande av EU:s årliga rapport om mänskliga rättigheter och demokrati som 
antogs av Europeiska unionens råd den 22 juni 2015,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt 
artiklarna 19, 20.1, 21.1 och 21.3,

                                               
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0275.
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0020.
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0085.
4 Antagna texter, P8_TA(2016)0220.
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 med beaktande av artiklarna 21 och 25 i den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter,

 med beaktande av den afrikanska stadgan för folkligt deltagande i utvecklingen och 
transformationen från FN:s ekonomiska kommission för Afrika,

 med beaktande av resolution 19/36 från FN:s råd för mänskliga rättigheter, som antogs 
vid dess 19:e sammanträde den 23 mars 2012, om de mänskliga rättigheterna, 
demokratin och rättsstatsprincipen,

 med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 67/97 av den 14 december 2012 
om rättsstatsprincipen på nationell och internationell nivå1,

 med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 66/285 av den 3 juli 2012 om 
stöd via FN-systemet för regeringars insatser att främja eller konsolidera nya eller 
återupprättade demokratier2,

 med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 70/168 av den 17 december 2015 
om förstärkning av FN:s roll i fråga om att förbättra periodiska och verkliga val och att 
främja demokratisering,3

 med beaktande av den årliga rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter, som offentliggjordes den 17 december 2012, om gemensamma utmaningar 
som stater ställs inför i deras försök att säkerställa demokrati och rättsstatsprincipen ur 
ett människorättsperspektiv4,


 med beaktande av Afrikanska unionens konstituerande akt, särskilt artikel 3 f, g och h 

samt artikel 4 m och p,

 med beaktande av protokollet till Afrikanska unionens konstituerande akt om 
Panafrikanska parlamentet, särskilt artikel 3 c, d och f,

 med beaktande av protokollet om inrättandet av Afrikanska unionens freds- och 
säkerhetsråd, särskilt artikel 3 a och f samt artikel 4 c,

 med beaktande av Afrikanska unionens konvention om förebyggande och bekämpning 
av korruption,

 med beaktande av Afrikanska unionens förklaring om principerna för demokratiska val 
i Afrika (2002),

                                               
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/97
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/66/285
3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/168
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.29_English.pdf 
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 med beaktande av förklaringen om demokrati, politisk och ekonomisk styrning och 
företagsstyrning från Afrikanska unionens församling, särskilt artiklarna 3, 5, 6, 
artikel 7 a, e och f, artiklarna 8, 9, 13, 14 och 15,

 med beaktande av Afrikanska unionens församlings beslut av den 2 februari 2010 om 
förebyggande av grundlagsstridiga regeringsskiften och förstärkning av Afrikanska 
unionens kapacitet för att hantera sådana situationer1,

 med beaktande av Bata-förklaringen för främjande av hållbar demokrati, fred och 
utveckling i Centralafrika från Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap 
i Afrikanska unionen, särskilt artikel 11,

 med beaktande av den tredje ambitionen i ”Agenda 2063, det Afrika vi vill ha” om ”god 
samhällsstyrning, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, rättsväsendet och 
rättsstatsprincipen”,

 med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalande vid Afrikanska unionens 
26:e toppmöte, ”2016: det afrikanska året för mänskliga rättigheter”,

 med beaktande av Afrikanska unionens högtidliga förklaring vid konferensen om 
säkerhet, stabilitet, utveckling och samarbete i Afrika i maj 2000,

 med beaktande av initiativet för demokrati och politisk styrning i Nytt partnerskap för 
Afrikas utveckling från oktober 2001,

 med beaktande av artikel 4 g, h och j i fördraget om Västafrikanska staters ekonomiska 
gemenskap (Ecowas),

 med beaktande av Ecowas protokoll om demokrati och god samhällsstyrning, som 
antogs den 21 december 2001 (A/SP1/12/01),

 med beaktande av fördraget om Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, särskilt artikel 
4 b och c samt artikel 5.1 b och c,

 med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 
Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter, särskilt artikel 13, 

 med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning från 
Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter,


 med beaktande av den allmänna förklaringen om demokrati som antogs av det 

interparlamentariska rådet vid dess 161:e sammanträde den 16 september 1997,

                                               
1 http://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-269-xiv-e.pdf 
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 med beaktande av handlingsplanen från Ulan Bator om demokrati, god samhällsstyrning 
och det civila samhället, som antogs den 12 september 2003 vid den femte 
internationella konferensen för nya och återupprättade demokratier,

– med beaktande av det nationella vägledande programmet inom elfte Europeiska 
utvecklingsfonden 2014–2020, som prioriterar förstärkning av demokrati, 
samhällsstyrning och rättsstatsprincipen, med ett anslag på 30 miljarder euro,

  med beaktande av artikel 18.1 i sin arbetsordning,

– med beaktande av rapporten från utskottet för politiska frågor (AVS–EU/xxxxx), och av 
följande skäl:

A. Mandatperiodgränser existerar i dag på alla kontinenter och kan vara anpassade till både 
parlamentariskt styre och presidentstyre, men är särskilt relevanta i det senare fallet.

B. Presidentstyre är en av de mest utbredda styrelseformerna, i synnerhet i Afrika.

C. Mandatperiodgränser är en grundsten för demokratin för att hindra sittande presidenter 
från att missbruka sin ställning och för att se till att regeringen, genom val, agerar 
i väljarnas intresse genom att inrätta en förutsägbar politisk kalender.

D. De flesta konstitutioner, däribland de flesta konstitutionerna i Afrika, innehåller gränser 
för presidenters mandatperioder.

E. I länder där konstitutionen innehåller bestämmelser som begränsar presidenters 
mandatperioder har politiska ledare ofta försökt hålla sig kvar vid makten.

F. Mellan 1994 och 2009 försökte 24 afrikanska ledare ändra mandatperiodgränserna. 
Tolv ledare lyckades med detta, medan nio stötte på hårt motstånd och slutligen gav 
upp. På senare tid, mellan 2000 och 2015, har 26 afrikanska ledare försökt avskaffa eller 
förlänga gränserna för presidenters mandatperioder, och tio av dem har lyckats med 
detta.

G. Femton av de nuvarande presidenterna i Afrika har styrt sina länder i mer än tolv år. 

H. Två eller tre mandatperioder utgör en tillräckligt lång period för ledare att uppnå 
minnesvärda framsteg. Att hålla sig kvar vid makten tjänar däremot ofta en ledares 
politiska och personliga intressen snarare än folkets intresse. 

I. Förlängda mandatperioder tillåter en större anhopning, personifiering av makten, 
personkult, straffrihetskultur och inflytande över privilegier och korruption.

J. Om det inte finns några gränser för presidenters mandatperioder finns det en farlig 
tendens att presidentposten ändras så att den går i arv, vilket förhindrar folket från att 
välja sina ledare.
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K. De allt fler folkliga protesterna utgör bevis för att folk över tid föredrar maktväxlingar 
och gränser för presidenters mandatperioder. 

L. Mandatperiodgränser bidrar till förebyggande av konflikter och de är i synnerhet 
nödvändiga i länder som har bräckliga konstitutionella och demokratiska rötter och en 
kort historia eller tradition av konkurrensbetonad politik.

M. Alla försök att kringgå eller ändra konstitutionen mot folkets vilja utgör ett stort hinder 
för freds- och utvecklingsarbetet, hotar den politiska stabiliteten och leder till kaos, 
våld, människorättskränkningar och tvångsförflyttningar.

N. I en demokrati kan ingen grupp ändra konstitutionen till sin egen fördel.

O. EU:s medlemsstater och AVS-länderna har ett starkt gemensamt intresse av att 
demokratin fortsätter att utvecklas och att en väl fungerande konstitutionalism upprättas. 

P. I Cotonouavtalet bekräftas på nytt att demokratisering, utveckling och skydd av de 
grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna är sinsemellan förbundna och 
att de ömsesidigt förstärker varandra. Gränser för presidenters mandatperioder kan ses 
som ett sätt att effektivt tillämpa allmänt erkända demokratiska principer och god 
samhällsstyrning som ligger till grund för statens organisation för att se till att staten har 
legitimitet i sitt maktutövande och handlar i enlighet med lagen.

Q. Demokratier kännetecknas av fria och rättvisa val genom vilka makten överförs på ett 
fredligt sätt till personer som har fått legitimitet genom utövande av val, yttrandefrihet 
och mötesfrihet samt pressfrihet.

R. Oppositionspartier och organisationer från det civila samhället förhindras ofta på många
olika sätt att utöva sin yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

S. Starka och hållbara demokratiska system och samhällen kräver starka och oberoende 
institutioner som styrs av principen om maktfördelning mellan den lagstiftande, 
verkställande och dömande makten.

1. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen välkomnar de insatser som 
gjorts av länder i processen för demokratisering och konstitutionalism genom att införa 
gränser för presidenters mandatperioder i sina konstitutioner.

2. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen välkomnar beslut från 
ledare som har styrt på ett ansvarsfullt sätt och respekterat sådana bestämmelser genom 
att avgå i slutet av sina mandatperioder.

3. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmanar alla regeringar att 
i god tro följa sin konstitution, som är ett lands mest okränkbara och högsta lag. 

4. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen fördömer skarpt alla försök 
att hålla sig kvar vid makten genom att överträda, kringgå eller olagligen ändra befintlig 
lagstiftning, och då i synnerhet konstitutionen.
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5. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen betonar att de som sitter vid 
makten måste sätta folkets och landets högre intressen och vilja före sina egna 
personliga överväganden. 

6. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen erinrar om att demokrati är 
ett politiskt system där makten utgår från folket.

7. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen understryker att införandet 
och framför allt tillämpningen av mandatperiodgränser kommer att bidra till 
utvecklingen och kommer att konsolidera demokratin, rättsstatsprincipen och god 
samhällsstyrning.

8. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen betonar att man aldrig 
kommer att kunna bryta invanda beteenden som klientelism, korruption, våld och brott 
mot rättsstatsprincipen och demokratin om inte gränser för presidenters mandatperioder 
tillämpas.

9. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen fördömer skarpt alla 
strategier med syfte att avskaffa eller kringgå mandatperiodgränser, såsom att utnyttja 
svaga rättsliga institutioner för att åstadkomma en kreativ tolkning av 
mandatperiodgränserna till förmån för den sittande presidenten, utnyttja den lagstiftande 
församlingen för att förlänga tiden vid makten bortom mandatperiodens gräns utan att 
mandatperiodgränserna avskaffas, avskaffa mandatperiodgränserna genom 
folkomröstningar eller parlamentsbeslut, utnyttja kryphål i lagstiftningen eller införa så 
kallade successionsstrategier. 

10. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen betonar att i de fall då 
konstitutionen föreskriver att en folkomröstning krävs för att ändra bestämmelser om 
gränser för presidenters mandatperioder, ska en sådan genomföras i enlighet med 
konstitutionens stränga krav, fri från bedrägerier, mutor eller annan form av 
skrämseltaktik för att påverka omröstningen.

11. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmanar eftertryckligen 
samtliga regeringar att vidta åtgärder för att säkerställa insynen och integriteten i hela 
valprocessen och att vidta alla nödvändiga och förebyggande åtgärder för att förhindra 
bedrägerier eller olagliga metoder.

12. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen betonar att varje röst, även 
röster från etniska minoritetsgrupper, kvinnor och äldre, och dessa gruppers tillträde till 
vallokaler måste garanteras.

13. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen rekommenderar och 
uppmuntrar samtliga länder att bjuda in eller acceptera valobservatörsuppdrag samt att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta för sådana uppdrag. 

14. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen understryker med eftertryck 
varje regerings skyldighet att vidta åtgärder för att skydda det civila samhället och 
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organisationer i utövandet av deras yttrande- och mötesfrihet, något som erkänns i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

15. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmanar Panafrikanska 
parlamentet, Afrikanska unionens kommission, Afrikanska unionens freds- och 
säkerhetsråd och Afrikanska unionens ständiga representanters kommitté att ingå ett 
avtal som uttryckligen erkänner vikten av gränser för presidenters mandatperioder och 
uppmuntrar till att sådana införs och respekteras. 

16. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmuntrar EU, 
Afrikanska unionen och FN att stödja det fortsatta genomförandet och den fortsatta 
tillämpningen av gränser för presidenters mandatperioder samt demokratiska principer.

17. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppdrar åt sina 
medordförande att översända denna resolution till AVS–EU-ministerrådet, 
Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Afrikanska unionen, regionala 
organisationer i AVS-länderna och FN:s generalsekreterare.


