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Situaţia din Côte d'Ivoire 

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2010 referitoare la situația din Côte 

d’Ivoire 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Côte d’Ivoire, 

– având în vedere dispozițiile Codului Electoral din Côte d’Ivoire, în special Legea 2001-

303 și Ordonanța 2008-133, în special articolul 64, 

– având în vedere raportul interimar al misiunii Uniunii Europene de observare a alegerilor, 

– având în vedere comunicatul președintelui Uniunii Africane, declarația Consiliului pentru 

Pace și Securitate al Uniunii Africane și Comunicatul final din 7 decembrie 2010 al 

summitului extraordinar al șefilor de stat și de guvern din cadrul Comisiei ECOWAS, 

desfășurat la Abuja, în Nigeria, pe tema situației din Côte d’Ivoire, 

– având în vedere Declarația Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE adoptată la 3 

decembrie 2010 la Kinshasa, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant Catherine Ashton 

referitoare la procesul electoral, în special Declarația din 3 decembrie 2010 referitoare la 

rezultatul alegerilor din Côte d’Ivoire și Declarația din 1 decembrie 2010 referitoare la al 

doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Côte d’Ivoire, 

– având în vedere Declarația din 3 decembrie 2010 a dlui Young Jin Choi, Reprezentantul 

Special al Secretarului General al ONU în Côte d’Ivoire, cu privire la certificarea 

rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale desfășurat la 28 

noiembrie 2010, 

– având în vedere Declarația Consiliului de Securitate al ONU din 8 decembrie 2010, 

– având în vedere concluziile privind Côte d’Ivoire adoptate de Consiliul Afaceri Externe în 

cadrul celei de-a 3058-a reuniuni desfășurate la 13 decembrie 2010, 

– având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, 

A. având în vedere desfășurarea alegerilor prezidențiale în Côte d’Ivoire și criza gravă 

politică și instituțională care s-a instalat în țară după cel de-al doilea tur de scrutin din 28 

noiembrie 2010; întrucât campania electorală pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor a 

fost caracterizată de un climat de tensiune și de acte violente soldate cu răniți și câteva 

decese; 

B. întrucât, conform rapoartelor observatorilor independenți, în special cei ai ONU și ai 

Uniunii Europene, alegerile, a căror organizare a costat 400 de milioane USD, s-au 

desfășurat în general în mod satisfăcător; 



C. întrucât Comisia Electorală Independentă din Côte d’Ivoire a anunțat că dl Ouattara a 

câștigat alegerile, dar Consiliul Constituțional al țării a modificat rezultatele, acuzând 

fraude în unele regiuni și declarându-l pe dl Gbagbo câștigător al alegerilor; 

D. întrucât Consiliul Constituțional are datoria față de cetățenii Republicii Côte d’Ivoire de a 

aplica imparțial legea și întrucât Constituția, Legea 2001-303 și articolul 64 din 

Ordonanța din 2008 îi conferă numai competența de a anula alegerile prezidențiale, nu și 

de a proclama alte rezultate decât cele anunțate de Comisia Electorală Independentă; 

E. întrucât două rezoluții ale Națiunilor Unite, adoptate în urma acordului de pace din 2005, 

conferă ONU responsabilitatea de certificare a rezultatelor, aceasta fiind prima dată când 

un astfel de lucru se întâmplă în Africa; 

F. întrucât Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU a certificat calitatea 

procesului electoral din Côte d’Ivoire și faptul că rezultatele anunțate de Comisia 

Electorală Independentă reprezintă voința cetățenilor ivorieni, declarându-l pe dl Ouattara 

câștigător al alegerilor; 

G. întrucât Consiliul de Securitate al ONU a salutat anunțarea rezultatelor provizorii de către 

Comisia Electorală Independentă (CEI) din Côte d’Ivoire și și-a reiterat disponibilitatea 

de a lua măsurile care se impun împotriva celor care obstrucționează procesul de pace, în 

special activitatea CEI, astfel cum se prevede la punctul 6 din Rezoluția 1946(2010); 

H. întrucât singura sursă de legitimitate democratică este sufragiul universal, al cărui rezultat 

a fost certificat de ONU; 

I. întrucât, în cadrul summitului extraordinar din 7 decembrie 2010, Comunitatea 

Economică a Statelor Vest-Africane (ECOWAS) i-a solicitat dlui Gbagbo „să predea 

imediat puterea” și a suspendat participarea Côte d’Ivoire „la toate activitățile sale, până 

la noi dispoziții”; 

J. întrucât președintele Uniunii Africane (UA), dl Bingu Wa Mutharika, a afirmat în 

declarația sa oficială din 8 decembrie 2010 că „dl Gbagbo trebuie să respecte voința 

poporului exprimată în cadrul alegerilor și să predea pașnic puterea pentru a evita o nouă 

baie de sânge în Africa” și că UA „sprijină poziția ECOWAS și a observatorilor 

internaționali care au certificat că dl Ouattara a câștigat alegerile”; 

K. având în vedere că actorii economici interesați sunt îngrijorați de faptul că situația actuală 

ar putea duce la sărăcirea țării și, astfel, a populației sale și a Africii de Vest în ansamblu, 

întrucât Côte d’Ivoire reprezintă 40% din PIB-ul Uniunii economice și monetare vest-

africane; 

L. întrucât președintele aflat la sfârșit de mandat are responsabilitatea de a asigura o tranziție 

pașnică care să mențină pacea civilă, indispensabilă pentru viitorul Republicii Côte 

d’Ivoire, abținându-se de la a impune noi suferințe poporului său și regiunii, 

1. consideră că singura sursă de legitimitate democratică este sufragiul universal, al cărui 

rezultat a fost certificat de ONU, și solicită, prin urmare, dlui Gbagbo să elibereze funcția 

ocupată și să predea puterea dlui Alassane Ouattara; 

2. îndeamnă toate forțele politice și militare din Côte d’Ivoire să respecte voința cetățenilor 



reflectată de rezultatul alegerilor din 28 noiembrie 2010, așa cum a fost anunțat de CEI și 

confirmat de Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU; 

3. deplânge ciocnirile violente care au precedat proclamarea rezultatelor celui de-al doilea 

tur al alegerilor prezidențiale din Côte d’Ivoire și își exprimă solidaritatea cea mai 

profundă cu victimele și cu familiile acestora; regretă, de asemenea, obstrucțiile politice și 

încercările de a intimida membrii CEI, care au condus în cele din urmă la anunțarea cu 

întârziere a rezultatelor provizorii, blocând astfel desfășurarea normală a procesului 

electoral democratic; 

4. regretă profund decizia Consiliului Constituțional din Côte d’Ivoire, ai cărui membri au 

fost toți numiți de președintele aflat la sfârșit de mandat, de a modifica rezultatele 

anunțate de Comisia Electorală, încălcând astfel legislația pe care ar trebui să o aplice, și 

consideră că această decizie este în contradicție cu dorințele exprimate prin vot de 

cetățenii ivorieni; 

5. subliniază importanța deciziei UA de a suspenda Côte d’Ivoire „de la participarea la 

activitățile organizației până când președintele ales democratic, Alassane Ouattara, nu își 

va fi ocupat efectiv funcția”; 

6. salută declarațiile diferiților actori ai comunității internaționale prin care este exprimat 

sprijinul pentru procesul electoral din Côte d’Ivoire și prin care dl Ouattara este 

recunoscut drept câștigător legitim al alegerilor; 

7. sprijină ferm eforturile Uniunii Africane și ale ECOWAS de prevenire a violenței și de 

asigurare a recunoașterii guvernului legitim; 

8. acordă întreaga sa încredere Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU 

responsabil de certificarea rezultatelor; 

9. este foarte preocupat de actualul blocaj politic postelectoral din țară, precum și de actele 

de violență raportate care au implicat, în unele cazuri, forțe de securitate ivoriene; 

subliniază necesitatea de a monitoriza îndeaproape situația din țară și actele de violență 

raportate; 

10. deplânge actele de violență care au avut loc și consideră că protecția populației civile 

trebuie să fie o prioritate; invită toate părțile implicate din Côte d’Ivoire să evite orice risc 

de escaladare a tensiunilor și să prevină orice posibile confruntări; solicită, prin urmare, 

adoptarea de măsuri pentru reluarea funcționării democratice a instituțiilor în interesul 

cetățenilor din Côte d’Ivoire și al menținerii păcii; 

11. salută toate eforturile de mediere și invită toate forțele politice din Côte d'Ivoire să 

sprijine activ o tranziție pașnică și să evite astfel divizarea țării; 

12. condamnă cu fermitate actele de intimidare la adresa observatorilor Uniunii Europene din 

Côte d'Ivoire, în urma cărora misiunea a trebuit să fie retrasă din motive de securitate; 

13. deplânge suspendarea activităților mediei neguvernamentale din Côte d’Ivoire; 

reamintește că este esențial ca toți cetățenii din Côte d’Ivoire să aibă acces deplin la 

informații cu caracter pluralist și divers în media și solicită autorităților ivoriene să 

reinstituie imediat accesul echitabil la media de stat; 



14. sprijină decizia UE de a impune sancțiuni împotriva lui Laurent Gbagbo și salută decizia 

Consiliului UE de a adopta măsuri specifice împotriva celor care blochează procesul de 

pace și reconcilierea națională, în special împotriva celor care pun în pericol rezultatul 

procesului electoral; invită Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant Catherine Ashton să 

prezinte în cel mai scurt timp posibil noi inițiative de sprijin al autorităților alese 

democratic din Côte d’Ivoire; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant Catherine Ashton, Consiliului de 

Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, ONUCI, instituțiilor Uniunii Africane, 

ECOWAS, Adunării Parlamentare ACP-UE și statelor membre ale UE. 


