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Resolucija Evropskega parlamentao Gvineji Bissau
(2012/2660(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je globoko zaskrbljen zaradi državnega udara, ki se je zgodil 12. aprila, zaradi 
katerega so bile prekinjene predčasne predsedniške volitve, sklicane po smrti predsednika;

B. ker kandidati za prvi krog predsedniških volitev niso priznali izida volitev, na katerih je 
največ glasov dobil nekdanji predsednik vlade Carlos Gomes Junior iz stranke PAIGC 
(Afriška stranka za neodvisnost Gvineje Bissau in Zelenortskega otočja);

C. ker v 13 letih nobeden od 6 izvoljenih predsednikov ni uspel zaključiti mandata;

D. ker je vojaška hunta strmoglavila začasnega predsednika Raimunda Pereiro in predsednika 
vlade Carlosa Gomesa Juniorja ter razpustila parlament;

E. ugotavlja, da so prehodni sporazum, ki ga je pomagala doseči Gospodarska skupnost 
zahodnoafriških držav (ECOWAS), podpisale vse strani razen stranke PAIGC, ter da ta 
prehodni sporazum krši ustavo, podeljuje legitimnost državnemu udaru in je v nasprotju s 
politiko nične tolerance do državnih udarov, ki jo je uvedla omenjena skupnost;

F. ker je Evropska unija po resoluciji Združenih narodov št. 2048 članom hunte naložila 
sankcije; 

G. ob upoštevanju sklepa ECOWAS o razmestitvi kontingenta 500 d0 600 vojakov, ki naj bi 
pripravili zaključek angolske misije;

H. ker so desetletja politične nestabilnosti pripeljala Gvinejo Bissau v globoko krizo, ki 
vključuje pomanjkljiv dostop do čiste vode, zdravstva in izobraževanja, javni uslužbenci v 
številnih ministrstvih pa se soočajo z večmesečnimi zaostanki pri izplačilu osebnih 
dohodkov; 

I. ker Skupnost portugalsko govorečih držav, ki ji predseduje Angola, predlaga vzpostavitev 
mirovnih sil pod okriljem Združenih narodov, čemur pritrjujejo tudi ECOWAS, Afriška 
unija in Evropska unija; 

J. ker je misija EU za reformo varnostnega sektorja v Gvineji Bissau presodila, da je njen 
mandat zaključen, in septembra 2010 zapustila državo;

K. ker se Gvineja Bissau sooča s težavami zaradi trgovine z drogami, v kateri predstavlja 
pomembno prehodno točko med južno Ameriko in Evropo, in ker ta trgovina predstavlja 
resno grožnjo politični stabilnosti države; 

L. ker so mamilarski karteli, ki imajo dostop do orožja, hitrih čolnov in letal, uspešno 
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pritegnili k sodelovanju visoke oficirje oboroženih sil in visoke uradnike vlade države, ki 
je ena najrevnejših na svetu, saj izvaža predvsem akažu oreške;

1. obsoja državni udar, ki je prekinil volilni postopek;

2. poziva oblasti, naj v celoti ponovno vzpostavijo in zagotovijo temelje svoboščine, 
vključno s svobodo izražanja in svobodo medijev, svobodo zbiranja in združevanja ter 
svobodo gibanja; poziva, naj se ustavi preganjanje in nadlegovanje vseh odstavljenih 
vladnih uradnikov in vseh, ki miroljubno zahtevajo ponovno vzpostavitev načel pravne 
države;

3. poziva k ponovni vzpostavitvi ustavnega reda v skladu z ustavnimi določbami in zavrača 
priznanje katere koli neizvoljene prehodne institucije; 

4. obsoja dejstvo, da sta morala vršilec dolžnosti predsednika države in predsednik vlade 
zapustiti državo;

5. poziva k brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov; 

6. poziva vse politične stranke, naj spoštujejo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih 
pravicah ter Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah narodov, pa tudi pravico do 
življenja in telesne nedotakljivost ter svobodo zbiranja in združevanja;  

7. poziva, da morajo storilci kršitev človekovih pravic odgovarjati za svoja dejanja, po 
možnosti pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, ter da je treba pred sodišče privesti 
tudi storilce kršitev ustavnega reda;

8. izraža zaskrbljenost zaradi morebitne humanitarne krize v Gvineji Bissau in poziva EU, 
Združene narode, Afriško unijo, ECOWAS in Skupnost portugalsko govorečih držav, naj 
uskladijo prizadevanja za preprečitev te možnosti, vključno z načrtovanjem skupnih 
ukrepov, zlasti na zdravstvenem področju, kamor spada zagotovitev pomoči glavni 
bolnišnici v glavnem mestu Bissau, v kateri primanjkuje potrebne opreme za izvajanje 
običajnih storitev, zaradi česar se ne bo zmožna odzvati na krizo javnega zdravja, ki jo bo 
prihajajoče deževno obdobje še poslabšalo; 

9. poziva politične stranke, naj dosežejo soglasje glede celostnega procesa reform, ki naj kot 
prvi korak na poti do politične stabilnosti zajame vojsko, policijo, varnostni sektor in 
pravosodni sistem; 

10. poziva Komisijo, naj potrdi in okrepi mandat misije EU za reformo varnostnega sektorja v 
Gvineji Bissau;

11. poziva Komisijo in Urad ZN za podporo izgradnji miru, naj sprejmeta ukrepe, potrebne za 
boj proti trgovini z mamili in korupciji, ki sta dva pomembnejša destabilizacijska 
dejavnika v državi;  

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski komisiji, visoki 
predstavnici Evropske unije, Afriški uniji in ECOWAS.


