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Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach v nadväznosti na voľby v Konžskej 
demokratickej republike
(2012/2673(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií, 
ktorú prijala OSN v októbri 2005,

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie o pomoci Európskej únie pri voľbách a ich 
pozorovaní,

– so zreteľom na mandát volebnej pozorovateľskej misie (MOE – EÚ), ktorú Európska únia 
vyslala na prezidentské a parlamentné voľby, ktoré sa konali 28. novembra, a ktorá má 
poskytnúť podrobné, nestranné a nezávislé hodnotenie volebného procesu v súlade 
s národným a regionálnym právnym rámcom, ako aj s medzinárodnými normami 
a zmluvami, ktoré podpísala Konžská demokratická republika,

– so zreteľom na mandát delegácie Európskeho parlamentu, ktorá sa pridružila k misii MOE 
– EÚ a podporila jej závery,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 9. decembra 2011 
o volebnom procese v Konžskej demokratickej republike,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 20. decembra 2011 
o volebnom procese v Konžskej demokratickej republike,

– so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie v 
Konžskej demokratickej republike a jej odporúčania,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže volebná pozorovateľská misia v Konžskej demokratickej republike vo svojej 
záverečnej správe skonštatovala, že volebný proces bol poznamenaný nedostatkom 
transparentnosti a dôveryhodnosti, ktorý spôsobili mnohé zistené nezrovnalosti a 
podvody;

B. keďže misia MOE – EÚ v KDR vypracovala pre konžské verejné orgány 22 odporúčaní, 
ktorých cieľom sú zásadné zlepšenia transparentnosti a vierohodnosti hlasovaní a ktoré sa 
technicky môžu realizovať od budúcich provinčných a komunálnych volieb;

C. keďže prezidentské a parlamentné voľby v Konžskej demokratickej republike boli 
poznamenané významným právnym a legislatívnym vákuom;
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D. keďže termín usporiadania provinčných a komunálnych volieb, 25. marec 2012, nebol 
dodržaný a harmonogram týchto volieb zatiaľ nebol stanovený;

E. keďže Najvyššia rada pre audiovizuálne prostriedky a komunikáciu (CSAC) nemohla 
zaručiť zásadu rovnocennej účasti všetkých kandidátov v médiách;

1. víta hromadnú mobilizáciu konžského obyvateľstva v prezidentských a parlamentných 
voľbách v novembri 2011, ktoré tým preukázalo, nakoľko mu záleží na budovaní 
skutočnej demokracie v KDR;

2. vyjadruje poľutovanie nad nerešpektovaním volebného právneho rámca, najmä pokiaľ ide 
o zákonnú lehotu na uverejnenie zoznamov voličov a ich vyvesenie vo volebných 
miestnostiach, použitie verejných prostriedkov na účely volebnej kampane, okrem iného 
porušovanie volebného zákona;

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zriadil Ústavný súd, ktorý zaručí väčšiu transparentnosť 
volebného procesu, najmä čo sa týka riešenia volebných sporov;

4. znova poukazuje na zlyhanie Nezávislej štátnej volebnej komisie (INEC) a odporúča 
vykonať zásadné reformy potom, čo sa preskúma jej zloženie tak, aby skutočne paritným 
a reprezentatívnejším spôsobom zastupovala konžskú občiansku spoločnosť;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu konžskej občianskej spoločnosti vo volebnom procese, pokiaľ 
ide o podporovanie občianskej výchovy a pozorovania na národnej úrovni;

6. zdôrazňuje potrebu zlepšiť fungovanie zoznamu voličov, ktorý je veľmi problematický, čo 
ovplyvňuje vierohodnosť INEC: nedostačujúce čistenie zoznamu, dvojité výskyty 
v konečnom zozname, oneskorené uverejňovanie definitívnych zoznamov, chybné 
spravovanie zoznamu vynechaných voličov, nevyvesenie zoznamov vo volebných 
miestnostiach, neprimerané používanie registra výnimiek;

7. podporuje reálne a efektívne vytvorenie Najvyššej rady pre audiovizuálne prostriedky 
a komunikáciu (CSAC) s cieľom zaistiť a zaručiť uplatňovanie zásady rovnocennej účasti 
všetkých volebných kandidátov v médiách;

8. rázne odsudzuje poľutovaniahodné násilnosti a porušovanie základných práv počas volieb 
usporiadaných 28. novembra a žiada konžské orgány, aby vykonali čo najviac s cieľom 
uskutočniť vyšetrovania, ktoré sú potrebné na nájdenie vinníkov; víta a podporuje prácu 
bezpečnostných a policajných síl, ktoré sa snažia o to, aby účinne potlačili akékoľvek 
porušovanie ľudských práv;

9. žiada konžské orgány, aby všetkými prostriedkami zaručili slobodu prejavu 
a presvedčenia, ako aj právo všetkých konžských občanov na bezpečnosť a fyzickú 
integritu;

10. konštatuje, že stále dochádza k diskriminácii žien, ktorá im bráni v plnej účasti na 
politickom živote, napriek tomu, že v ústave je zakotvená zásada rovnosti medzi mužmi 
a ženami, a napriek paritnému zastúpeniu mužov a žien v rôznych rozhodovacích 
orgánoch; navrhuje zavedenie všetkých potrebných opatrení, aby sa zaručilo začlenenie 
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žien do politického života a zmena volebného zákona s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
zásady paritného zastúpenia mužov a žien;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že stanovený termín usporiadania provinčných 
a komunálnych volieb, 25. marec 2012, nebol dodržaný; a žiada konžské verejné orgány, 
najmä INEC, aby vypracovali podrobný kalendár nadchádzajúcich volieb v krajine, 
konkrétne provinčných a komunálnych volieb, aby sa tieto voľby mohli uskutočniť 
v rozumnom čase a v súlade s podmienkami transparentnosti, vierohodnosti 
a spoľahlivosti; 

12. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zvážili možnosť zaviesť zásadu, na základe ktorej 
bude udelenie finančného príspevku Únie pre konžský volebný proces podmienené 
efektívnou realizáciou odporúčaní MOE – EÚ;

13. zdôrazňuje, že bezpečnostná a humanitárna situácia v krajine naďalej ohrozuje stabilitu 
v regióne a že mier, bezpečnosť, demokracia a dobrá správa vecí verejných sú 
nevyhnutnými podmienkami dlhodobého rozvoja Konžskej demokratickej republiky;

14. žiada krajiny oblasti Veľkých jazier a medzinárodné spoločenstvo, aby sa naďalej rovnako 
intenzívne zasadzovali o spoločnú podporu mieru, stability, demokracie a dobrej správy 
vecí verejných v regióne;

15. vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporovali snahy konžských orgánov a 
regionálnych organizácií o presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných a 
usporiadania slobodných a transparentných volieb;

16. vyzýva konžské orgány, aby čo najskôr ratifikovali Africkú chartu o demokracii, voľbách 
a správe vecí verejných;

17. žiada, aby sa zohľadnili všetky odporúčania volebnej pozorovateľskej misie EÚ uvedené v 
jej záverečnej správe, a vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila, že tieto odporúčania 
prispejú k dialógu, ktorý budú musieť bezodkladne začať všetky zložky konžskej 
spoločnosti;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam a parlamentom krajín oblasti Veľkých jazier, 
Rade OSN pre ľudské práva a verejným orgánom Konžskej demokratickej republiky.


