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B8-0400/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Demokratični republiki Kongo 

(2017/2703(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, 

– ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o stanju na 

področju človekovih pravic v tej državi, 

– ob upoštevanju političnih dogovorov, doseženih v Demokratični republiki Kongo 

31. decembra 2016, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 1. januarja 2017 o nezmožnosti 

dogovora v Demokratični republiki Kongo, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o skupni varnostni in obrambni politiki z dne 17. oktobra 

2016, 

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN, zlasti resolucije št. 2348 (2017) o 

razmerah v Demokratični republiki Kongo, 

– ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 10. marca 2017 o 

stabilizacijski misiji OZN v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO), 

– ob upoštevanju izjav varnostnega sveta OZN za javnost z dne 24. februarja 2017 o 

razmerah v Demokratični republiki Kongo, 

– ob upoštevanju končnega poročila misije EU za opazovanje volitev v Demokratični 

republiki Kongo, 

– ob upoštevanju izjave, ki jo je 4. januarja 2017 podal predsednik Varnostnega sveta 

OZN, 

– ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa v okviru 11. evropskega razvojnega 

sklada za obdobje 2014–2020, v katerem ima prednost krepitev demokracije, 

upravljanja in pravne države, 

– ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 18. maja 

2011 o izzivih za prihodnost demokracije in spoštovanju ustavne ureditve v državah 

AKP in EU ter njene resolucije z dne 27. novembra 2013 o spoštovanju pravne države 

ter vlogi nepristranskega in neodvisnega sodstva, 

– ob upoštevanju kongovske ustave, 

– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981, 
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– ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju, 

– ob upoštevanju deklaracije Afriške unije iz leta 2002 o načelih, ki veljajo za 

demokratične volitve v Afriki, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah, 

– ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker Demokratična republika Kongo doživlja stalne konflikte, nasilje med skupnostmi in 

spopade med rivalskimi milicami, vključno z napadi na miroljubne civiliste, verske 

ustanove, pripadnike civilne družbe in pripadnike mirovnih sil OZN; 

B. ker predsednik Joseph Kabila ne izvaja celovitega in vključujočega političnega 

dogovora, doseženega 31. decembra 2016 v Kinšasi, v okviru katerega se je zavezal 

organizaciji svobodnih volitev in nemotenemu prenosu oblasti do konca leta 2017; 

C. ker so se katoliški škofi te države, ki so posredovali pri pogajanjih o sporazumu iz 

decembra 2016, umaknili iz nadaljnjih pogajanj, saj da ni dovolj politične volje, da bi se 

v ospredje postavili nacionalni interesi in varnost;  

D. ker predsednik Kabila trdi, da njegova vlada ne more kriti stroškov volitev v višini 1,6 

milijona EUR, s čimer opravičuje zavlačevanje z njihovo izvedbo;  

E. ker je bilo v regiji Kasai najdenih 42 množičnih grobišč, v vsaj tridesetih pa naj bi bila 

trupla otrok, ki naj bi jih ubili vojaki; 

F. ker je bilo v regiji Kasai v letu 2017 ubitih vsaj 500 ljudi, od tega 85 policistov, 39 

vojakov in 390 upornikov; 

G. ker je od leta 2013 svoje domove zapustilo več kot 2,2 milijona ljudi, od tega polovica 

samo v zadnjem letu; 

H. ker več kot 400 000 otrokom grozi lakota in ker Unicef in Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) potrebujeta več sredstev za reševanje problematike v Demokratični 

republiki Kongo; 

I. ker se Demokratična republika Kongo sooča s hudo epidemijo kolere in ebole; ker je 

bilo samo letos v tej državi zabeleženih 10 982 primerov kolere in 349 smrti zaradi te 

bolezni, približno 400 ljudi pa se zdravi zaradi ebole; 

J. ker predsednik Kabilo obtožujejo vpletenosti v sumljiva bančna nakazila in dvomljive 

prodaje rudarskih pravic v vrednosti približno 85 milijonov EUR, kar bi lahko 

omogočilo pranje denarja; 

K. ker je varnostni svet OZN zaradi stopnjevanja nasilja po vsej državi podaljšal mandat 

misije MONUSCO, vredne 1 milijardo EUR, za eno leto, čeprav se popolnoma zaveda, 

da gre za največjo in najdražjo misijo OZN, v kateri sodeluje približno 22 400 vojakov 

in policistov; 
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L. ker sta bila marca 2017 v osrednji provinci regije Kasai ugrabljena in ubita dva visoka 

preiskovalca OZN; 

1. želi spomniti vlado Demokratične republike Kongo, da je osrednja odgovornost države, 

da zaščiti civiliste na svojem ozemlju pred vsemi oblikami nasilja, vključno z vojnimi 

hudodelstvi in hudodelstvi zoper človečnost; 

2. je globoko zaskrbljen zaradi grozodejstev, kršenja človekovih pravic, novačenja otrok-

vojakov, oviranja humanitarne pomoči in dela mirovnih sil OZN ter izkoriščanja 

naravnih virov za financiranje posameznikov, vpletenih v nezakonite in nehumane 

dejavnosti; 

3. poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj nemudoma začne izvajati celoviti in 

vključujoči politični dogovor, dosežen 31. decembra 2016 v Kinšasi, pa tudi, naj 

organizira mirne in zakonite volitve, obenem pa zagotovi nemoten prenos oblasti v 

skladu s kongovsko ustavo do konca leta 2017; 

4. priznava, da je registracija volivcev v Demokratični republiki Kongo precejšen izziv, 

pozdravlja pa zgodnja poročila o vidnem napredku pri registraciji ob pomoči misije 

MONUSCO; zato vztraja, da predsednik ali njegova vlada vprašanja registracije ne sme 

uporabljati kot izgovor za zavlačevanje z volitvami; 

5. poudarja, kako pomembne so svobodne, poštene in dobro organizirane volitve, in 

poziva vlado Demokratične republike Kongo in njene regionalne partnerje, naj 

zagotovijo, da bodo izvedene pregledno in verodostojno; 

6. je zaskrbljen, da se prihajajoče volitve izrabljajo za nadaljnjo destabilizacijo vzhodnega 

dela Demokratične republike Kongo, za kar so delno odgovorni zunanji akterji, ter da se 

z njimi spodbuja neprekinjeno nezakonito izkopavanje rudnin; 

7. pozdravlja sklepe Sveta z dne 12. decembra 2016 in 29. maja 2017 o uvedbi 

omejevalnih ukrepov zoper 16 državnih uradnikov v Demokratični republiki Kongo, ki 

so neposredno ali posredno vpleteni v ogrožanje miru in varnosti ali v spodkopavanje 

demokratičnega procesa v tej državi; 

8. poziva EU in njene države članice, naj razmislijo o nadaljnjih tovrstnih ukrepih zoper 

posameznike in/ali organizacije, ki so vpleteni v spodbujanje ali napeljevanje k 

izkoriščanju naravnih virov v Demokratični republiki Kongo ali v načrtovanje in/ali 

izvajanje mehanizmov za pranje denarja, s čimer podpirajo vlado predsednika Kabile;  

9. poziva Afriško unijo, OZN in druge regionalne in mednarodne organizacije, naj začnejo 

razprave o izstopni strategiji za predsednika Kabilo; 

10. obsoja vse kršitve mednarodnega humanitarnega prava, ki so jih oborožene sile 

Demokratične republike Kongo, republikanska garda, kongovska nacionalna policija in 

državna obveščevalna agencija zagrešile zoper opozicijske skupine, civiliste in 

organizacije civilne družbe, ter vse strani poziva, naj se vzdržijo provokacij in nasilja; 

11. zahteva takojšnjo izpustitev vseh nezakonito pridržanih oseb, med katerimi so novinarji, 

pripadniki opozicije in predstavniki civilne družbe;  
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12. zahteva takojšnjo in neodvisno preiskavo v zvezi z 42 množičnimi grobišči, odkritimi v 

regiji Kasai, in poziva h kazenskemu pregonu odgovornih za te smrti v skladu z 

nacionalnim in mednarodnim pravom; 

13. obsoja ugrabitev in umor dveh visokih preiskovalcev OZN marca 2017 v regiji Kasai; 

14. pozdravlja podaljšanje mandata misije MONSUCO in poudarja, da je izrednega pomena 

za zaščito civilistov pred nasiljem vladnih sil in milice;  

15. vlado Demokratične republike Kongo opozarja, da je podpisnica Rimskega statuta in da 

bi nekatera dejanja, do katerih v tej državi še vedno prihaja, utegnila veljati za vojna 

hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in genocid; 

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, Afriški uniji, predsednikoma, predsednikoma vlade in parlamentoma 

Demokratične republike Kongo in Gabona, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN 

za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU. 


