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Резолюция на Европейския парламент относно наблюдението на изборите в 
Демократична република Конго 
(2012/2673(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Декларацията относно принципите за международно наблюдение 
на избори, чествана в ООН през октомври 2005 г.,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия относно мисиите на ЕС за 
подпомагане и наблюдение на избори,

– като взе предвид мандата на мисията на ЕС за наблюдение на избори, разгърната за 
президентските и парламентарните избори от 28 ноември, която имаше за цел да 
предостави подробна, безпристрастна и независима оценка на избирателния процес, 
съгласно националната и регионалната правна рамка, но и също така в съответствие 
с международните норми и договори, подписани от Демократична република Конго,

– като взе предвид мандата на делегацията на Европейския парламент, която се 
присъедини към мисията на ЕС за наблюдение на избори и изрази съгласие с 
нейните заключения,

– като взе предвид декларацията от 9 декември 2011 г. на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност Катрин Аштън относно избирателния процес в 
Демократична република Конго,

– като взе предвид декларацията от 20 декември 2011 г. на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност Катрин Аштън относно избирателния процес в 
Демократична република Конго,

– като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на избори в 
Демократична република Конго и неговите препоръки;

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на избори в Демократична 
република Конго заключи в своя окончателен доклад, че избирателният процес е 
бил белязан от липсата на прозрачност и надеждност, предизвикана от редицата 
установени нередности и измами;

Б. като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на избори изготви 22 препоръки, 
предназначени за публичните органи в Конго, с които се цели извършването на 
съществени подобрения за целите на прозрачността и надеждността на изборите и 
които са технически изпълними преди настъпването на следващите провинциални и 
местни избори;
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В. като има предвид, че президентските и парламентарните избори в Демократична 
република Конго бяха белязани от значителен правен и законодателен вакуум;

Г. като има предвид, че срокът за организирането на провинциалните и местните 
избори на 25 март 2012 г. не беше спазен и че все още няма установен график за 
провеждането на тези избори;

Д. като има предвид, че принципът за равенство на участието на всички кандидати в 
медиите не можа да бъде гарантиран от Висшия съвет по аудиовизия и комуникация 
(CSAC); 

1. приветства народа на Конго за неговото масирано мобилизиране за президентските 
и парламентарните избори през ноември 2011 г., доказващо колко той е привързан 
към изграждането на истинска демокрация в Демократична република Конго;

2. изразява съжаление във връзка с неспазването на избирателната правна рамка, а 
именно на законния срок за публикуването на избирателните списъци и излагането 
на избирателните списъци в избирателните секции, използването на държавните 
средства за целите на избирателна пропаганда и наред с другото нарушаването на 
избирателния закон;

3. подчертава колко е важно създаването на Конституционен съд, който да позволи 
гарантирането на по-голяма прозрачност на избирателния процес, най-вече по 
отношение на разглеждането на избирателните спорове; 

4. припомня установеното от него неправилно функциониране на независимата 
избирателна комисия и препоръчва да бъдат извършени съществени реформи в 
редица аспекти след преразглеждането на нейния състав с цел превръщането й в 
напълно паритетна и по-представителна за гражданското общество в Конго;

5. акцентира върху съществената роля на гражданското общество в Конго за 
избирателния процес що се отнася до популяризирането на гражданското 
образование и международното наблюдение;

6. акцентира върху необходимостта от подобряване на функционирането на 
избирателния списък, който се сблъсква с редица проблеми, които засягат 
доверието в независимата избирателна комисия: отсъствие на дейност по 
изчистване на списъците, наличие на дублиране в окончателния списък, късно 
публикуване на окончателните списъци, зле управляван списък с пропуските, 
отсъствие на списъци в избирателните секции, произволно използване на регистъра 
за дерогации;

7. насърчава реалното и ефикасно създаване на Висш съвет по аудиовизия и 
комуникация (CSAC) с оглед осигуряване и гарантиране на прилагането на 
принципа за равнопоставено участие в медиите на всички кандидати в изборите;

8. осъжда категорично злощастното насилие и нарушенията на основните права по 
време на изборите от 28 ноември и призовава органите на Конго да положат всички 
възможни усилия за организиране провеждането на необходимите разследвания за 
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установяване на виновните за това; Приветства и насърчава дейността на силите за 
сигурност и ред в техните усилия за ефективно противодействие на всяка една 
проява на нарушение на правата на човека;

9. призовава органите на Конго да гарантират с всички средства свободата на прояви, 
изразяване и на мнение, както и правото на сигурност и на физическа 
неприкосновеност на всички граждани на Конго;

10. констатира, че дискриминацията по отношение на жените, която възпрепятства 
пълноценното им участие в политическия живот, продължава въпреки факта, че 
конституцията принципа на равенство между мъжете и жените и паритетното 
участие на мъжете и жените в различните инстанции за вземане на решения; 
предлага установяването на  всички необходими мерки за гарантиране включването 
на жените в политическия живот и изменението на избирателния закон с оглед 
гарантиране на паритета на мъже-жени; 

11. изразява съжаление във връзка с неспазването на предвидения срок за 
организацията на провинциалните и местните избори от 25 март; призовава 
публичните органи на Конго и по-специално независимата избирателна комисия да 
изготвят подробен график за следващите избирателни срокове в страната, което ще 
рече провинциалните и местните избори, за да може те да бъдат проведени в 
разумен срок и в условия на прозрачност, надеждност и достоверност; 

12. насърчава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за прилагане 
на принципа за условност за финансовия принос от страна на Съюза за 
избирателния процес в Конго за ефективното изпълнение на препоръките на 
мисията на ЕС за наблюдение на избори;

13. подчертава, че сигурността и хуманитарното положение в страната продължава да 
бъде заплаха за стабилността в региона и подчертава, че мирът, сигурността, 
демокрацията и доброто управление са предварителни условия за дългосрочното 
развитие на ДРК;

14. призовава страните от региона на Големите езера и международната общност за 
запазят високо равнище на ангажираност за насърчаване на мира, стабилността, 
демокрацията и доброто управление в региона;

15. призовава Европейския съюз и неговите държави членки да подкрепят усилията на 
органите в Конго и на регионалните организации за насърчаването на демокрацията, 
доброто управление и провеждането на свободни и прозрачни избори;

16. призовава органите на Конго да ратифицират Африканската харта за демокрация, 
избори и управление във възможно най-кратък срок;

17. призовава за отчитането на съвкупността от формулираните препоръки в 
окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на избори и призовава 
Европейската комисия да следи за приноса на тези препоръки за постигането на 
диалог, в който ще трябва незабавно да се включат всички съставни елементи на 
обществото в Конго;



RE\904539BG.doc 5/5 PE489.320v01-00

BG

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
Африканския съюз, на правителствата на страните от региона на Големите езера, 
Съвета по правата на човека към ООН и на публичните органи на Демократична 
република Конго.


