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Въпрос с искане за писмен отговор E-002308/2021
до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Член 138 от Правилника за дейността
Fabio Massimo Castaldo (NI), Dino Giarrusso (NI), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Javier Nart 
(Renew), Massimiliano Smeriglio (S&D), Viktor Uspaskich (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Daniela 
Rondinelli (NI), Isabel Santos (S&D)

Относно: Политическата ситуация в Зимбабве и отзоваването на демократично избраните 
парламентаристи от Алианса „Движение за демократична промяна“ (MDC)

На общите избори в Зимбабве през 2018 г. Движението за демократична промяна се превърна 
в основната опозиционна партия. То е съставено от различни групи – Движение за 
демократична промяна-Нкубе (MDC-N), Народна демократична партия (PDP) и Движение за 
демократична промяна-Цвангираи (MDC-T), които се явиха на изборите заедно като Алианса 
MDC.

През март 2020 г. с решение на Върховния съд беше постановено, че издигането на власт на 
Алианса MDC е неправомерно, а Токозани Купе беше обявен за правоприемник на MDC-T. 
Вследствие на решението на Върховния съд Алиансът MDC загуби водачеството си в 
Националното събрание, а MDC-T започна да отзовава представители на Алианса MDC.

Отзоваването се основава на член 129, параграф 1, буква к) от Конституцията на Зимбабве, в 
който се посочва, че член на парламента „губи своето място, ако престане да бъде член на 
партията, от чиято листа е избран“. Към момента са отзовани 42 депутати и съветници от 
Алианса MDC.

1. Какво може да направи ЕС в подкрепа на упражняването на гражданските и политическите 
права в Зимбабве?

2. Както е предвидено в членове 8 и 29 от Споразумението от Котону и в приложение VIII към 
него по отношение на политическия диалог във връзка с правата на човека, 
демократичните принципи и принципите на правовата държава, може ли ЕС да започне 
съдържателен политически диалог, за да упражни натиск върху правителството на 
Зимбабве с цел да се гарантира зачитането на демократично избраните 
парламентаристи?


