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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Tunezji
(2021/2903(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Tunezji, w szczególności 
rezolucję z 14 września 2016 r. w sprawie stosunków między UE a Tunezją w bieżącym 
kontekście regionalnym1,

– uwzględniając układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Tunezją oraz 
poszczególne posiedzenia tematyczne, które odbyły się w ramach tego stowarzyszenia 
w 2019 i 2020 r.,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z 25 lutego 2016 r. w sprawie 
otwarcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a 
Tunezją2,

– uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii 
Europejskiej 27 lipca 2021 r.3,

– uwzględniając uwagi wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella przedstawione 10 
września 2021 r. w czasie wizyty w Tunisie,

– uwzględniając wspólny komunikat z 4 czerwca 2021 r. w sprawie stosunków między 
UE a Tunezją, pt. „For a renewed partnership” [Na rzecz odnowionego partnerstwa],

– uwzględniając decyzję prezydenta Tunezji Kaisa Saieda z 25 lipca 2021 r. o 
zastosowaniu art. 80 konstytucji,

– uwzględniając dekrety prezydenta Tunezji nr 2021-69 z 26 lipca 2021 r. dotyczący 
odwołania premiera i członków rządu, nr 2021-80 z 29 lipca 2021 r. dotyczący 
zawieszenia uprawnień Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, nr 2021-109 z 24 
sierpnia 2021 r. dotyczący przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków 
związanych z zawieszeniem uprawnień Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz 
nr 22-117 z 22 września 2021 r. dotyczący środków nadzwyczajnych;

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

1 Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 100.
2 Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 117.
3https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/07/27/tunisia-declaration-by-the-high-
representative-on-behalf-of-the-eu/ 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/07/27/tunisia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/%23
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/07/27/tunisia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/%23
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– uwzględniając deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji 
i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania z 1981 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze masowe protesty przeciwko korupcji, ubóstwu i represjom 
politycznym (tzw. jaśminowa rewolucja), które odbywały się od grudnia 2010 r. do 
stycznia 2011 r. i w styczniu 2011 r. zmusiły prezydenta Zajna al-Abidina ibn Alego do 
ustąpienia; mając na uwadze, że kilka dni wcześniej sprzedawca owoców i warzyw 
Mohamed Bouazizi dokonał samospalenia po tym, jak miejscowi urzędnicy 
wielokrotnie go nachodzili z żądaniem łapówek i skonfiskowali jego towar, a władze 
odmówiły rozpatrzenia jego skarg; mając na uwadze, że jego śmierć wywołała masowe 
protesty na całym Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, nazwane „arabską 
wiosną”;

B. mając na uwadze, że Tunezja pozostaje jedynym krajem w świecie arabskim, który od 
czasu arabskiej wiosny dokonał przemian demokratycznych; mając na uwadze, że od 
czasu przemian w Tunezji obywatele korzystają z bezprecedensowych praw 
politycznych i swobód obywatelskich; mając na uwadze, że niektórzy dziennikarze i 
blogerzy zostali postawieni w stan oskarżenia i skazani na mocy przepisów o obrazę i 
zniesławienie; mając na uwadze, że powszechna korupcja, nieodpowiedni system 
sprawiedliwości okresu przejściowego oraz poważne wyzwania dotyczące gospodarki i 
bezpieczeństwa wciąż twardo stoją na przeszkodzie pełnemu umocnieniu demokracji w 
Tunezji;

C. mając na uwadze, że Tunezja zmaga się z największym spadkiem koniunktury 
gospodarczej od czasu odzyskania niepodległości; mając także na uwadze powszechne 
niezadowolenie społeczeństwa z powodu korupcji w klasie politycznej i chronicznej 
zapaści gospodarczej w tym kraju; mając na uwadze, że w 2020 r. z badania 
przeprowadzonego przez rząd wynika, iż jedna trzecia gospodarstw domowych obawia 
się, że skończą im się zapasy żywności; mając na uwadze, że pandemia COVID-19, 
zastój w turystyce oraz wysoki poziom bezrobocia młodzieży spotęgowały niestabilność 
tunezyjskiej gospodarki; mając na uwadze, że Tunezja jest bardzo uzależniona od 
inwestycji zagranicznych, turystyki i wywozu do UE; mając na uwadze, że MFW 
podkreślił, iż wspieranie sektora prywatnego ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
wzrostu gospodarczego; wezwał on także Tunezję do umocnienia zarządzania poprzez 
skuteczne wdrożenie przepisów antykorupcyjnych oraz przeciwdziałanie praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

D. mając na uwadze, że tysiące młodych Tunezyjczyków opuściło biedniejsze regiony w 
środkowej Turcji, gdzie bezrobocie wśród młodzieży znacznie przekracza średnią 
krajowa (41,7 %), i przeniosło się do Tunisu i innych miast nadmorskich; mając na 
uwadze, że we wrześniu 2020 r. krajowa stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła do 16,2 
%; najbardziej ucierpieli na tym pracownicy o niskich kwalifikacjach, kobiety i ludzie 
młodzi i podsyca to niezadowolenie społeczne; mając na uwadze, że często dochodzi w 
tym kraju do manifestacji, protestów okupacyjnych i strajków ogólnokrajowych 
przeciwko działaniom rządu w związku z pandemią COVID-19 oraz że w nich 
uczestniczą ludzie z różnych frakcji politycznych;
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E. mając na uwadze, że prezydent Saied kandydował jako kandydat niezależny i został 
wybrany w 2019 r.; mając na uwadze, że 25 lipca 2021 r. zastosował on art. 80 
konstytucji tunezyjskiej, który uprawnia go do wprowadzenia środków 
nadzwyczajnych, by stawić czoła bezpośredniemu zagrożeniu dla państwa, i ogłosił 
odwołanie premiera Hiszama Maszisziego, zawieszenie Zgromadzenia Przedstawicieli 
Ludowych na czas nieokreślony, uchylenie immunitetu wszystkich posłów do 
parlamentu oraz powołanie nowego rządu; mając na uwadze, że dekrety prezydenckie 
są sprzeczne z konstytucją tunezyjską oraz mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia 
budzą poważne obawy co do przemian demokratycznych i praw podstawowych w tym 
kraju; mając na uwadze, że prezydent Saied podjął tę decyzję w następstwie 
ogólnokrajowych protestów wzywających do rozwiązania parlamentu oraz rozpisania 
przedterminowych wyborów;

F. mając na uwadze, że 22 września 2021 r. prezydent wydał dekret prezydencki nr 2021-
117, w którym wprowadza swe zwierzchnictwo i nadrzędność dekretu nad konstytucją 
oraz przyznaje sobie jako prezydentowi wszystkie uprawnienia władzy państwowej; 
mając na uwadze, że 29 września 2021 r. szefową rządu została Najla Bouden 
Romdhane; mając na uwadze, że 11 października 2021 r. premierka ogłosiła nowy rząd, 
w skład którego weszło 10 kobiet, w tym Leila Jaffel jako nowa ministerka 
sprawiedliwości i Sihem Boughdiri Nemseya, ponownie mianowana ministerką 
finansów; mając na uwadze, że 14 października 2021 r. partia Ennahda uznała nowy 
rząd za tymczasowy i stwierdziła, że jego utworzenie narusza konstytucję; mając na 
uwadze, że dekrety prezydenckie i skupienie władzy w rękach prezydenta zagrażają 
poszanowaniu i zagwarantowaniu praw i wolności zapisanych w konstytucji;

G. mając na uwadze, że choć środki, które prezydent Saied wprowadził w lipcu, cieszyły 
się znacznym poparciem społecznym, organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
ostrzegały przed ryzykiem odejścia od demokracji w Tunezji; mając na uwadze, że 
opinia publiczna i partie polityczne są obecnie podzielone, a w kraju odbywają się 
wiece poparcia dla prezydenta Kaisa Saieda, jak i sprzeciwu wobec niego; mając na 
uwadze, że wiele lokalnych i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną 
praw człowieka wydało wspólne oświadczenie, w którym ostrzegają o złym stanie 
demokracji w Tunezji; mając na uwadze, że grupa G7 wezwała Tunezję do 
przywrócenia porządku konstytucyjnego i wznowienia działalności parlamentarnej;

H. mając na uwadze, że Ennahda jest największą partią w parlamencie tunezyjskim – jej 
członkowie zajmują ponad 50 z 217 miejsc w parlamencie, a kilku objęło tekę ministra; 
mając na uwadze, że tysiące Tunezyjczyków wzięło udział w protestach wzywających 
do „wyzwolenia parlamentu” spod kontroli Ennahdy; mając na uwadze, że według 
doniesień podczas protestów zwolennicy Ennahdy wznosili hasło „Obalić reżim 
wojskowy!” używane wcześniej przez Stowarzyszenie Braci Muzułmanów w Egipcie;

I. mając na uwadze, że tunezyjskie partie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i 
media wezwały do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie partii Ennahda, zarzucając 
jej powiązania z terroryzmem, oraz wezwały do uznania Stowarzyszenia Braci 
Muzułmanów w Tunezji za organizację terrorystyczną; mając na uwadze, że 
Stowarzyszenie Braci Muzułmanów zostało już uznane za organizację terrorystyczną w 
kilku krajach arabskich;
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J. mając na uwadze, że brak szczepionek i tlenu medycznego znacznie ograniczyły 
zdolność Tunezji do skutecznego reagowania na pandemię COVID-19; mając na 
uwadze, że UE jest jednym z największych darczyńców pomocy finansowej i 
rozwojowej dla Tunezji; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie 
udostępniły 700 000 EUR za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, 
aby pomóc Tunezji w walce z pandemią COVID-19; mając na uwadze, że od czasu 
transformacji demokratycznej Tunezji w 2011 r. UE udzieliła jej znacznego wsparcia 
finansowego; mając na uwadze, że w 2020 r. środki udostępnione Tunezji w ramach 
różnych instrumentów finansowych wyniosły łącznie 600 mln EUR; mając na uwadze, 
że unijna pomoc finansowa służy wspieraniu demokracji, praworządności, dialogu 
politycznego, reform i pluralizmu mediów, likwidacji ubóstwa oraz wspieraniu 
instytucji demokratycznych, społeczeństwa obywatelskiego i dobrych rządów; mając na 
uwadze, że od czasu rewolucji w Tunezji z 2011 r. UE zapewnia pomoc w zakresie 
bezpieczeństwa i współpracuje z innymi ważnymi darczyńcami w celu wsparcia 
finansów publicznych Tunezji;

K. mając na uwadze, że Tunezja i UE podzielają wiele obaw dotyczących bezpieczeństwa, 
a od 2001 r. kraj ten jest aktywnie zaangażowany w program NATO „Nauka na rzecz 
pokoju i bezpieczeństwa” (SPS); mając na uwadze, że główne obszary współpracy 
między NATO a Tunezją dotyczą obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i 
jądrowej, cyberobrony oraz ludzkich i społecznych aspektów bezpieczeństwa;

L. mając na uwadze, że konstytucja Tunezji gwarantuje wolność przekonań i sumienia 
wyznawcom wszystkich religii, a także osobom niewierzącym; mając na uwadze, że 
bluźnierstwo pozostaje sprzeczne z prawem, a osoby, które przeszły na chrześcijaństwo, 
są często nękane i dyskryminowane;

M. mając na uwadze, że Tunezja jest od dawna uprzywilejowanym partnerem UE, a 
państwa członkowskie wielokrotnie potwierdzały swoje stałe zaangażowanie na rzecz 
demokracji w tym kraju; mając na uwadze, że od czasu rewolucji w Tunezji kraj ten 
przestrzegał zasad demokracji i stanowił pozytywny przykład w regionie;

1. potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz Tunezji jako ważnego i wzorcowego partnera 
demokratycznego w Afryce Północnej; podkreśla znaczenie demokratycznych osiągnięć 
Tunezji oraz potrzebę utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w kraju i regionie; 
wzywa do przywrócenia normalnego funkcjonowania instytucji państwowych, w tym 
do przywrócenia demokracji parlamentarnej i jak najszybszego wznowienia działalności 
parlamentu, a także do ogłoszenia jasnego planu działania na rzecz przywrócenia 
polityki zgodnej z konstytucją;

2. przypomina, że trzeba przestrzegać praworządności, konstytucji i ram prawnych; 
wzywa do przywrócenia konstytucji jako prawa pierwotnego oraz podkreśla, że 
wszelkie zmiany konstytucji i systemu politycznego można wprowadzać pod 
warunkiem że są zgodne z ustawą zasadniczą;

3. podkreśla, że parlament jest podstawową instytucją demokracji, niezbędną do 
przeprowadzenia jakiejkolwiek reformy konstytucyjnej; potępia decyzję prezydenta 
Saieda o bezterminowym zawieszeniu parlamentu i uważa, że niezdolność posłów do 
odwoływania się od dekretów prezydenckich budzi obawy co do demokratycznego 
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charakteru przemian w Tunezji; uznaje, że dekrety prezydenta Saieda wydano po latach 
stagnacji gospodarczej i paraliżu politycznego w Tunezji; obawia się jednak, że dekrety 
prezydenta Saieda podważają demokratyczne osiągnięcia Tunezyjczyków z czasów 
rewolucji, która wywołała arabską wiosnę w kilku krajach arabskich w regionie;

4. z zadowoleniem przyjmuje, że 29 września br. Najla Bouden Romdhane została 
mianowana na stanowisko premiera, a 11 października powołano gabinet ministrów, w 
którym teki otrzymało 10 kobiet, w tym Leila Jaffel jako nowa ministerka 
sprawiedliwości oraz Sihem Boughdiri Nemseya ponownie mianowana ministerką 
finansów;

5. popiera aspiracje większości Tunezyjczyków, którzy chcą żyć w pluralistycznym, 
dostatnim, stabilnym i demokratycznym kraju wolnym od korupcji, który przestrzega 
zobowiązań krajowych i międzynarodowych; wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do nawiązania bliższego dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim w Tunezji; wzywa władze Tunezji, by zapobiegły niepewności prawa, 
która wynika z zakazów podróżowania i aresztów domowych, a także aby zaprzestały 
wysoce problematycznej praktyki sądzenia cywilów przed sądami wojskowymi;

6. podkreśla pilną potrzebę ustabilizowania gospodarki Tunezji i przezwyciężenia kryzysu 
społeczno-gospodarczego w tym kraju za pomocą reform strukturalnych i strategii 
politycznych; wyraża uznanie dla premierki Bouden, która uznała ożywienie 
gospodarcze za priorytet swej polityki; potwierdza wsparcie Tunezji w umacnianiu 
demokracji i przezwyciężaniu pandemii COVID-19;

7. podkreśla, że finansowanie ze środków UE jest uzależnione od demokratycznego 
postępu kraju, który ma zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego Tunezji; 
podkreśla, że stabilne i sprawne instytucje muszą przejść bardzo potrzebne reformy 
strukturalne; trzeba także rozwiązać problem źródeł korupcji i niestabilności, aby 
zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji w kraju; popiera wysiłki 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz wsparcia odbudowy finansowej 
Tunezji;

8. wzywa władze Tunezji do poszanowania wolności religii, przekonań i sumienia oraz do 
uchylenia przepisów krajowych dotyczących bluźnierstwa; wyraża zaniepokojenie 
doniesieniami o częstych przypadkach prześladowania i dyskryminacji w Tunezji osób, 
które przeszły na chrześcijaństwo;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącemu Komisji 
/ wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, a także prezydentowi, rządowi i 
parlamentowi Republiki Tunezyjskiej.


