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B8-1310/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā  

(2016/3001(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), 

– ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija 

rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas, Āfrikas Savienības, Eiropas Savienības un 

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu 

presei, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 

un drošības politikas jautājumos un viņas runaspersonas paziņojumus par situāciju 

Kongo Demokrātiskajā Republikā, 

– ņemot vērā ES delegācijas Kongo Demokrātiskajā Republikā paziņojumus par 

cilvēktiesību stāvokli šajā valstī, vēlēšanu procesu un tā dēvēto nacionālo dialogu, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 17. oktobra un 2016. gada 23. maija secinājumus par 

Kongo Demokrātisko Republiku,  

– ņemot vērā Āfrikas Lielo ezeru reģiona starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas 

2015. gada 2. septembra kopīgo paziņojumu presei par vēlēšanām Kongo 

Demokrātiskajā Republikā, 

– ņemot vērā starptautiskā sūtņa Lielo ezeru reģionā 2016. gada 2. novembra un 

2016. gada 15. augusta paziņojumus par stāvokli reģionā un Austrumkongo,  

– ņemot vērā Āfrikas Savienības īpašā referenta cilvēktiesību aizstāvju jautājumos un 

Āfrikas Savienības īpašā referenta cietumu un apcietinājuma apstākļu jautājumos 

2015. gada 12. februāra kopīgo paziņojumu presei par cilvēktiesību stāvokli pēc 

notikumiem, kas KDR norisinājās saistībā ar grozījumiem vēlēšanu likumā, 

– ņemot vērā ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja MONUSCO-OHCHR iepriekšējās 

izmeklēšanas ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem un vardarbību demonstrāciju 

laikā 2016. gada 19.–21. septembrī Kinšasā, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja 2016. gada 

16. februāra paziņojumu presei par jauniešu aktīvistu apcietināšanu Kongo 

Demokrātiskajā Republikā, 

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija ziņojumu par 

cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo 

Demokrātiskajā Republikā, 



RE\1110929LV.docx 3/6 PE593.747v01-00 

 LV 

– ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2015. gada 12. janvāra ziņojumu par KDR, 

– ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgumu par mieru, 

drošību un sadarbību, kas parakstīts 2013. gada februārī Adisabebā, 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2016. gada 9. marta ziņojumus par ANO 

Stabilizācijas misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā un par miera, drošības un 

sadarbības programmas īstenošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā un reģionā, 

– ņemot vērā Kotonū partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā un 

pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā un 2010. gada 22. jūnijā, 

– ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, 

– ņemot vērā 2013. gada decembra Nairobi deklarāciju, 

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu, 

A. tā kā saskaņā ar Kongo konstitūciju vēlēšanas ir plānotas 2016. gadā; 

B. tā kā konstitūcijā ir noteikts, ka prezidents nevar būt šajā amatā ilgāk par diviem 

pilnvaru termiņiem; tā kā tādēļ pašreizējam prezidentam Joseph Kabila nav atļauts 

palikt amatā uz trešo pilnvaru termiņu; 

C. tā kā prezidents J. Kabila ir darījis visu iespējamo, lai atliktu šīs vēlēšanas, un tā kā viņš 

vēl nav publiski paziņojis, ka kādā brīdī atkāpsies no amata; 

D. tā kā prezidents J. Kabila ir apgalvojis, ka ceļš uz vēlēšanām ir caur iekļaujošu 

nacionālu dialogu; tā kā liela daļa pilsoniskās sabiedrības un politiskās opozīcijas 

noraidīja šo dialogu, jo uzskata to par novilcināšanas taktiku; 

E. tā kā Kongo valdība paziņoja, ka 2016. gada novembrī paredzētās prezidenta vēlēšanas 

tiks atliktas uz laiku līdz četriem gadiem, apgalvojot, ka valsts nav gatava doties uz 

vēlēšanu iecirkņiem; 

F. tā kā Starptautiskā Frankofonijas organizācija turpretī norādīja, ka vēlēšanu sarakstus 

būtu iespējams atjaunināt triju mēnešu laikā;  

G. tā kā ANO Drošības padome Rezolūcijā Nr. 2277 (2016) aicināja Kongo Nacionālo 

vēlēšanu komisiju, kas pazīstama ar franču valodas akronīmu CENI, publicēt pārskatītu 

vispārēju grafiku par visu vēlēšanu ciklu un prasīja Kongo valdībai ātri izveidot budžetu 

un rīcības kodeksu attiecībā uz vēlēšanām un atjaunināt vēlēšanu sarakstus, lai 

vēlēšanas notiktu konstitucionāli paredzētajos laikposmos;  

H. tā kā tā dēvētā nacionālā dialoga dalībnieki vienojās atlikt vēlēšanas vismaz līdz 

2018. gada aprīlim; tā kā opozīcijas partijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir 

noraidījušas šo secinājumu un uzstāj, ka būtu iespējams reģistrēt vēlētājus 2017. gada 

sākumā un rīkot vēlēšanas tajā pašā gadā;  

I. tā kā Eiropas Savienība ir piekritusi vēlēšanu atlikšanai līdz 2017. gadam ar 

nosacījumu, ka lēmums ir jāpieņem iekļaujoša, objektīva un pārredzama politiskā 
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dialoga ietvaros, iesaistot visas ieinteresētās puses Kongo un veicot to pirms prezidenta 

J. Kabila amata pilnvaru beigām 2016. gada decembrī; 

J. tā kā pēc septembrī notikušajiem protestiem pret prezidenta J. Kabila palikšanu pie 

varas notika demonstrantu un opozīcijas spēku brutāla apspiešana; tā kā ANO ziņo, ka 

Kinšasā valsts pārstāvji veica cilvēktiesību pārkāpumus pret 422 cilvēkiem, tostarp 48 

cilvēki tika nogalināti, 143 ievainoti, astoņi žurnālisti un 288 citi cilvēki arestēti un 

nelikumīgi aizturēti, kā arī tika iznīcinātas politiskajām partijām piederošas telpas; 

K. tā kā mēģinājums grozīt vēlēšanu likumu, saistot vēlēšanu organizēšanu ar tautas 

skaitīšanu, kas varētu aizkavēt vēlēšanas, jau 2015. gadā neizdevās, jo galvaspilsētā 

Kinšasā un citās pilsētās sākās protesti;  

L. tā kā saskaņā ar Kongo iestāžu ziņām 2015. gada janvārī protestos gāja bojā 27 cilvēki, 

tostarp divi policisti, un tā kā 350 cilvēki tika arestēti pēc sadursmēm starp 

protestētājiem un policiju un Republikas gvardes kareivjiem;  

M. tā kā 2016. gada 26. janvārī Augškatangas provincē divi televīzijas kanāli Nyota TV un 

Radio and Télévision Mapendo tika slēgti saistībā ar iespējamu nodokļu nemaksāšanu; 

tā kā šie abi televīzijas kanāli pieder bijušajam Katangas gubernatoram Moïse Katumbi, 

kas agrāk atbalstīja prezidentu J. Kabila, bet 2015. gada septembrī izstājās no valdošās 

partijas un kas tagad iebilst pret prezidenta trešo pilnvaru termiņu; 

N. tā kā vēlēšanu organizēšanas kavēšanās izraisīja nacionālo streiku (“ville morte”) 

2016. gada 16. februārī; 

O. tā kā 16. februāra (“ville morte” diena) agrā rītā populārās KDR radiostacijas Radio 

France Internationale signāls tika pārtraukts, acīmredzami mēģinot izbeigt streiku; tā 

kā daudzi opozīcijas aktīvisti tika patvaļīgi apcietināti un aizturēti saistībā ar streiku, 

tostarp kāds parlamenta deputāts, kurš esot piekauts aizturēšanas laikā; 

P. tā kā cilvēktiesību situācija KDR pēdējos divos gados ir ievērojami pasliktinājusies; tā 

kā opozīcijas vadītāji un aktīvisti saskaras ar pastāvīgu vajāšanu no Kongo drošības 

spēku puses, tostarp notiek patvaļīgas un slepenas aizturēšanas, piekaušanas, 

sapulcēšanās traucēšana un politiski motivētas tiesas prāvas;  

Q. tā kā vārda un pulcēšanās brīvība valstī ir tikusi stingri ierobežota, tostarp izmantojot 

pārmērīgu spēku pret miermīlīgiem demonstrantiem, žurnālistiem, politiskiem līderiem 

un citām personām, kas iestājas pret mēģinājumiem ļaut prezidentam J. Kabila palikt 

pie varas pēc konstitucionālā divu termiņu ierobežojuma; 

R. tā kā ANO atbalstītā radiostacija Radio Okapi un Beļģijas franču kopienas radio un 

televīzija (RTBF) uz laiku tika traucētas; tā kā Radio France Internationale (RFI) 

Kinšasā tika slēgts;  

S. tā kā pēc protestiem septembrī tika aizliegtas jebkādas politiskās demonstrācijas 

Kinšasā, Kalemie un Lubumbaši; 

T. tā kā ANO un vairākas cilvēktiesību organizācijas ziņo par daudziem cilvēktiesību 

pārkāpumiem, ko izdarījušas valsts amatpersonas, un par to, ka centieniem saukt 
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vainīgos pie atbildības ir bijušas visai nelielas sekmes, 

1. pauž dziļu nožēlu par kavēšanos organizēt nākamās prezidenta un likumdevēja 

vēlēšanas KDR, smagi pārkāpjot Kongo konstitūciju; 

2. uzskata, ka prezidents J. Kabila un Kongo valdība ir pilnībā atbildīgi par šo situāciju, 

ņemot vērā to mēģinājumus aizkavēt vēlēšanās; uzskata, ka prezidenta J. Kabila un viņa 

valdības rīcība rada nopietnus draudus mieram un drošībai KDR; 

3. mudina Kongo valdību nekavējoties risināt atklātos jautājumus saistībā ar vēlēšanu 

grafika plānošanu, tā budžetu un vēlētāju reģistra atjaunināšanu, lai tuvākajos mēnešos 

varētu notikt brīvas, godīgas un pārredzamas vēlēšanas; 

4. atgādina, ka Neatkarīgajai valsts vēlēšanu komisijai jābūt objektīvai un iekļaujošai 

institūcijai, kurai ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu visaptverošu un pārredzamu 

procesu; 

5. prasa KDR varas iestādēm vistuvākajā laikā ratificēt Āfrikas Hartu par demokrātiju, 

vēlēšanām un pārvaldību; 

6. pauž nožēlu par situācijas pasliktināšanos KDR pēdējo divos gados attiecībā uz vārda 

brīvību, mediju brīvību un biedrošanās tiesībām; uzskata, ka šī tendence ir skaidri 

saistīta ar valdības centieniem aizkavēt vēlēšanas un pagarināt prezidenta pilnvaru 

laiku; 

7. atgādina par saistībām, kuras KDR apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, 

proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda 

brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī labu pārvaldību un politiskās varas 

pārredzamību; mudina KDR valdību ievērot šos noteikumus saskaņā ar Kotonū 

nolīguma 11.b, 96. un 97. pantu; 

8. aicina Kongo iestādes atjaunot tādu vidi, kas sekmē iespēju brīvi un miermīlīgi īstenot 

vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību un preses brīvību; 

9. uzskata, ka šis solis ir ārkārtīgi svarīgs, lai plānotās vēlēšanas, kad tās galu galā notiks, 

varētu notikt brīvi un godīgi; 

10. mudina Kongo iestādes atcelt 2016. gada septembrī pieņemto aizliegumu rīkotās 

miermīlīgās demonstrācijas Kinšasā, Kalemie un Lubumbaši; 

11. prasa nekavējoties atjaunot Radio France Internationale (RFI) darbību Kinšasā un 

izbeigt neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu radiosignālu traucēšanu; 

12. aicina Kongo valdību nekavējoties atcelt ministrijas 2016. gada 12. novembra rīkojumu 

Nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 par ārvalstu struktūru radio un televīzijas apraides 

regulējumu, jo tas paredz pārmērīgus ierobežojumus tiesībām uz informāciju, kas 

paredzētas Kongo Konstitūcijas 24. pantā; 

13. aicina Kongo iestādes nodrošināt neatkarību un pārskatatbildību attiecībā uz Kongo 

drošības dienestiem, tostarp nacionālo izlūkošanas aģentūru un policiju; šajā kontekstā 

prasa ES izmantot pastāvošās tieslietu un drošības programmas KDR kā sviru, lai 
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veicinātu dialogu ar Kongo iestādēm par drošības spēku joprojām īstenoto apspiešanu, 

un apsvērt šo programmu izbeigšanu, ja netiks panākts progress; 

14. aicina Kongo iestādes veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu un attiecīgi sodīt drošības 

spēku un izlūkošanas amatpersonas un citas personas, kas atbildīgas par vardarbību un 

nelikumīgu vēršanos pret aktīvistiem, opozīcijas līderiem un citām personām, kuras 

iestājās pret prezidenta J. Kabila mēģinājumiem pagarināt savu atrašanos pie varas; 

15. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politisku iemeslu dēļ ieslodzītos, 

jo īpaši Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan 

Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon 

Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol 

Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, 

Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, 

Faustin Dunia un Jacques Muhindo, un izbeigt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;  

16. pauž dziļu nožēlu par to, ka tika notiesāti Rebecca Kavugho, Serge Sivya, Justin 

Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa un Melka Kamundu, kas tikai miermīlīgi 

īstenoja viņiem garantētās tiesības uz vārda brīvību; 

17. pauž nožēlu par ļoti iecietīgo attieksmi pret krīzi KDR no ES, ANO ģenerālsekretāra un 

Āfrikas Savienības puses, kas visi atbalstījuši tā dēvēto nacionālo dialogu — 

instrumentu, kura vienīgais mērķis bija atlikt konstitūcijā paredzētās vēlēšanas; pauž 

nožēlu arī par to, ka, neskatoties uz plašajiem bargajiem pasākumiem pret opozīcijas 

līderiem un aktīvistiem, kā arī represijām pret neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, ES 

joprojām nav uzsākusi apspriešanos saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu; 

18. aicina ES skaidri un nepārprotami paziņot, ka prezidenta J. Kabila palikšanu amatā pēc 

2016. gada tā uzskatīs par Kongo Konstitūcijas smagu pārkāpumu un attiecību starp ES 

un KDR apdraudējumu; 

19. aicina ES nekavējoties uzlikt mērķtiecīgas sankcijas tiem, kas atbildīgi par represijām, 

tostarp piemērot ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu, lai novērstu turpmāku 

vardarbību; atgādina, ka ASV jau veica šādus pasākumus; 

20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES 

Ministru padomei, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ANO 

ģenerālsekretāram un Kongo Demokrātiskās Republikas valdībai un parlamentam. 

 


