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Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūcija par stāvokli Kongo 

Demokrātiskajā Republikā (2013/2822(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,  

– ņemot vērā ES Augstās pārstāves Catherine Ashton 2013. gada 30. augusta paziņojumu par 

stāvokli Ziemeļkivu provincē un 2012. gada 7. jūnija un 10. jūlija paziņojumus par stāvokli 

Kongo austrumu daļā, 

– ņemot vērā AKP un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas rezolūciju par nestabilitātes 

un nedrošības stāvokli Lielo ezeru reģionā un it īpaši Kongo Demokrātiskās Republikas 

(KDR) austrumos, ko tā pieņēma 2012. gada 27.–29. novembra sanāksmē Paramaribo 

(Surinamā), 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 22. jūlija secinājumus par Lielo ezeru reģionu un 

2012. gada 10. decembra, 2012. gada 19. novembra un 2012. gada 25. jūnija secinājumus 

par situāciju KDR austrumu daļā, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2053 (2012) par stāvokli KDR, 

Nr. 1925 (2010), Nr. 1856 (2008), kurā precizēts ANO misijas KDR (Monusco) mandāts, 

un Nr. 2098 (2013), ar kuru atjaunināts Monusco mandāts, 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2013. gada 28. jūnija ziņojumu par ANO stabilizācijas 

misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2013. gada 25. jūlija paziņojumu par 

stāvokli Lielo ezeru reģionā, 

– ņemot vērā Āfrikas Savienības (AS) Miera un drošības padomes lēmumu attiecībā uz 

stāvokli Lielo ezeru reģionā, īpaši Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā, ko tā 

pieņēma 393. sanāksmē 2013. gada 28. augustā, 

– ņemot vērā Starptautiskās konferences par Lielo ezeru reģionu (ICGLR) dalībvalstu valstu 

un valdību vadītāju 2013. gada 6. augusta un 2012. gada 24. novembra deklarācijas par 

drošības situāciju KDR, 

– ņemot vērā Starptautiskās franciski runājošo valstu organizācijas (OIF) rezolūciju par 

stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā, ko tā pieņēma XIV franciski runājoši valstu 

augstākā līmeņa sanāksmē, kura norisinājās 2012. gada 13. un 14. oktobrī, 

– ņemot vērā 2000. gada jūnijā parakstīto Kotonū partnerattiecību nolīgumu, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 (2000), Nr. 1820 (2008) un 



Nr. 1960 (2010) par sievietēm un drošību un aizsardzību,  

– ņemot vērā 1949. gadā pieņemtās Ženēvas konvencijas 3. pantu un II protokolu, kas aizliedz 

tūlītēju nāvessodu izpildi, izvarošanu, piespiedu rekrutēšanu un citus nežēlīgus noziegumus,  

– ņemot vērā ANO 1989. gada 20. novembra Starptautisko Konvenciju par bērna tiesībām, 

kas jo īpaši aizliedz bruņotos konfliktos iesaistīt bērnus, 

– ņemot vērā Starptautiskajai Konvencijai par bērna tiesībām pievienoto fakultatīvo protokolu 

par bērnu iesaistīšanu bruņotā konfliktā, kuru ir ratificējušas Lielo ezeru reģiona valstis, 

– ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un 1966. gadā 

pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 

– ņemot vērā Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, ko KDR ratificēja 1982. gadā, 

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu, 

A. tā kā kopš pagājušā gada jūlija vardarbība KDR austrumu daļā ir pieņēmusies spēkā un ir 

atsākušās sadursmes starp M23 un valdības vienībām, kurās dzīvību ir zaudējuši tūkstošiem 

cilvēku, neskaitāmi cilvēki ir guvuši ievainojumus un kuros ir bijuši uzbrukumi arī 

civiliedzīvotājiem un ANO miera uzturēšanas spēku dalībniekiem; tā kā humanitārā 

situācija aizvien vēl ir ļoti smaga; 

B. tā kā sakarā ar bruņotā konflikta atsākšanos Kivu reģionā notiek nežēlīgi uzbrukumi un 

vardarbība, tostarp laupīšana, seksuāla rakstura un ar dzimumu saistīta vardarbība, cilvēku 

nolaupīšana, bērnu piespiedu iesaukšana bruņotajos grupējumos un cilvēktiesību 

pārkāpumi, kas turpina būt par šķērsli ANO Drošības padomes un reģionālo iestāžu 

centieniem izbeigt konfliktu; 

C. tā kā 2013. gada 28. augustā uzbrukumā M23 nemiernieku grupējumam Kibati augstienē, 

kas norisinājās, Monusco sniedzot atbalstu Kongo bruņotajiem spēkiem (FARDC), lai 

aizsargātu civiliedzīvotāju apdzīvotās Gomas teritorijas, tika nogalināts 1 ANO miera 

uzturēšanas spēku loceklis un 10 ievainoti; 

D. tā kā vairāk nekā 2,7 miljoni iekšzemē pārvietoto personu bija spiestas pamest savas mājas 

(tikai 2012. gadā vien bija vairāk nekā miljons šādu cilvēku), vairāk nekā 440 000 Kongo 

iedzīvotāju ir devušies bēgļu gaitās uz citām Āfrikas valstīm, apmēram 6,4 miljoniem 

cilvēku ir nepieciešama pārtikas un ārkārtas palīdzība, jo pašlaik viņi cenšas izdzīvot 

bīstamos apstākļos, jo KDR austrumu daļā norisinās cīņas un tiek pārkāptas viņu 

cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;  

E. tā kā par cilvēktiesību pārkāpumiem un kara noziegumiem atbildīgo personu nesodīšana 

KDR rada visatļautību un veicina jaunu noziegumu izdarīšanu;  

F. tā kā sarunas starp nemiernieku grupējumiem un KDR kopš 2013. gada maija ir pārtrauktas; 

atgādinot, ka M23 nemiernieki, kuri tika iekļauti bruņotajos spēkos pēc 2000. gadā panāktās 

vienošanās, 2012. gada aprīlī sacēlās, un to, ka M23 ir tikai viens no vairāk nekā desmit 

grupējumiem, kas karo reģionā, kurš ir bagāts ar dabas resursiem; 

G. tā kā 2013. gada 5. septembrī sākās ICGLR Septītā augstākā līmeņa sanāksme, kurā ir 

pausts aicinājums atsākt un bez kavēšanās noslēgt miera sarunas;  



H. tā kā ar ANO Drošības padomes 2013. gada 28. marta rezolūciju Nr. 2098 (2013) Monusco 

mandāts tika pagarināts līdz 2014. gada 31. martam un izņēmuma kārtā šajā struktūrā, kuras 

personālsastāvā ir 19 815 cilvēki, tika izveidota īpaša „iejaukšanās brigāde”;  

I. tā kā 2012. gadā ICGLR dalībvalstis izveidoja kopīgu pārbaudes mehānismu (JVM), kura 

mērķis ir uzraudzīt bruņoto spēku pārvietošanos KDR austrumu daļā un paredzēto neitrālo 

starptautisko spēku izvietošanu;  

J. tā kā ANO ekspertu grupa ir publicējusi pierādījumus par to, ka Ruandai ir saistība ar 

nemierniekiem, un tā kā ANO ir aicinājusi Kigali pārtraukt savu atbalstu; tā kā Ruanda ir 

atkārtoti noliegusi, ka tai būtu jebkāda saikne ar M23; 

K. tā kā seksuālās vardarbības pielietošana un plašāka izvarošanas kā karadarbības paņēmiena 

izmantošana atstāj graujošas sekas, iznīcinot upurus fiziski un psiholoģiski, un tās ir 

jāuzskata par kara noziegumiem; tā kā valstu iestādes un starptautiskā kopiena ir ieguldījusi 

daudz līdzekļu galvenokārt tiesu sistēmas nostiprināšanā, īpaši tās militārajā daļā, un 

mudina sākt izmeklēt seksuālas vardarbības gadījumos un sodīt vainīgos; tā kā tiesu sēdes ir 

notikušas, taču spriedumi nav izpildīti, daudzos gadījumos par vainīgajiem atzītajiem ir 

iespēja aizbēgt un tikpat kā nekas netiek darīt, lai cietušajiem tiktu kompensēti zaudējumi; 

L. tā kā ir jārisina konflikta sekas, jo īpaši veicot demilitarizāciju, vietējās pārvaldības 

pārskatīšanu, bijušo kaujinieku demobilizāciju un reintegrāciju, bēgļu repatriāciju, savā 

valstī pārvietoto iedzīvotāju izmitināšanu un īstenojot dzīvotspējīgas attīstības programmas;  

M. tā kā Eiropas Savienība sniedz ieguldījumu tiesu iestāžu un drošības sektora atjaunošanā 

(policija un armija) un šo sektoru sekmīgas darbības veicināšanā, sniedzot finansiālo un 

tehnisko atbalstu un apmācot personālu tādu misiju kā EUSEC RD un EUPOL RD ietvaros; 

N. tā kā nelegāla valsts dabas resursu ekspluatācija un izvešana uz citām valstīm ir viens KDR 

konflikta iemesliem un saasina to un tā kā šis faktors vēl aizvien ir visa reģiona 

nestabilitātes iemesls; 

O. tā kā valsts un Lielo ezeru reģiona nestabilitātē daļēji ir vainojams arī pieaugošais bezdarbs, 

sociālā krīze, pārtikas krīze, nepietiekami pieejamie pamatpakalpojumi, iedzīvotāju 

nonākšana nabadzībā un vides degradācija KDR;  

P. tā kā pēdējos mēnešos nav panākts nekāds progress saistībā ar likumprojektu par 

cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību, KDR ir palielinājušās pret cilvēktiesību aktīvistiem un 

žurnālistiem vērstas represijas un tā kā viņi tiek patvaļīgi arestēti un iebiedēti; tā kā nav 

darīts nekas, lai vainīgos sauktu pie atbildības, 

Q. tā kā pēc tam, kad 2013. gada 9. aprīlī augstākajā militārajā tribunālā atsākās apelācijas 

process lietā par notikušo organizācijas Voice of the Voiceless (VSV) izpilddirektora un 

Vispasaules Organizācijas pret spīdzināšanu (OMCT) locekļa Floribert Chebeya un VSV 

locekļa Fidèle Bazana noslepkavošanu, aizstāvības advokāti Peter Ngomo Milambo, 

Emmanuel Ilunga Kabengele un Regine Sesepe ir saņēmuši draudus;  

R. tā kā 2013. gada 7. augustā Katangas provinces Pveto teritorijas Kavakolo ciematā 

nevalstiskās organizācijas Libertas locekli Godfrey Mutombo nežēlīgi noslepkavoja 

nemiernieku grupējumu locekļi, kuri iedveš bailes šīs provinces ziemeļdaļas ciematos jau 

kopš 2011. gada, 



1. pauž nopietnas bažas par vispārējās situācijas pasliktināšanos KDR austrumu daļā, kas 

būtiski ietekmē politisko, ekonomisko, sociālo, humanitāro un drošības situāciju KDR un 

visā reģionā, kura jau ir nestabila un nepastāvīga; 

2. kategoriski nosoda neseno vardarbības uzliesmojumu KDR austrumu daļā, it īpaši bruņotās 

grupas M23 un citu bruņotu grupu, jo īpaši Demokrātisko Ruandas atbrīvošanas spēku 

(FDLR) veikto patvaļīgo apšaudi, kas izraisīja nāves gadījumus un ievainojumus 

civiliedzīvotāju vidū, kā arī dažādus bojājumus; nosoda nemiernieku mērķtiecīgos 

uzbrukumus ANO Stabilizācijas misijai valstī (Monusco), kuru rezultātā nogalināti vairāki 

cilvēki, tostarp miera uzturētājs no Tanzānijas, kā arī vairāki citi ir ievainoti; mudina visas 

iesaistītās puses nodrošināt piekļuvi un aizsardzību humanitārajām aģentūrām, kas ierodas 

sniegt palīdzību cietušajiem civiliedzīvotājiem; 

3. prasa nekavējoties izbeigt visus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp satraucošo un plaši 

izplatīto seksuālo vardarbību un vardarbību dzimuma dēļ (ANO Drošības padomes 

2008. gada 19. jūnija rezolūcija Nr. 1820 (2008. g.)), kā arī bērnu nepieņemamo rekrutēšanu 

un izmantošanu bruņotajos spēkos; solidarizējas ar karā cietušajiem KDR iedzīvotājiem;  

4. uzstājīgi aicina visas attiecīgās iestādes nekavējoties rīkoties, lai objektīvi un padziļināti 

izmeklētu visus iepriekšējos un pašreizējos cilvēktiesību pārkāpumus un pilnībā sadarbotos 

ar Starptautisko Krimināltiesu; mudina veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ziņots par 

visiem cilvēktiesību pārkāpumu, kara noziegumu, noziegumu pret cilvēci, pret sievietēm 

pastrādātas seksuālās vardarbības un bērnu karavīru rekrutēšanas gadījumiem, un 

identificēti, nodoti kriminālvajāšanai un sodīti saskaņā ar valsts un starptautiskajām 

krimināltiesībām šo pārkāpumu izdarītāji; 

5. stingri nosoda visu veidu atbalstu M23 grupai un visām citām destruktīvajām nemiernieku 

grupām KDR un pieprasa nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukt šādu atbalstu; 

6. atbalsta Monusco intervences brigādes misiju, kas izpaužas ofensīvā pret bruņotam grupām, 

tostarp M23 grupu, un uzslavē Monusco veiktos aktīvos pasākumus, lai īstenotu tās 

pilnvaras, jo īpaši civiliedzīvotāju aizsardzību, un mudina turpināt šos centienus; jo īpaši 

mudina ANO Drošības padomi veikt visus nepieciešamos pasākumus atbilstoši Drošības 

padomes rezolūcijai Nr. 2098 (2013. g.), lai aizsargātu civiliedzīvotājus KDR austrumu 

daļā;  

7. aicina veikt rūpīgu izmeklēšanu atbilstoši izvērstajam vienotajam pārbaudes mehānismam 

(EJVM) par mīnmetēju lādiņu un bumbu izcelsmi KDR teritorijā, kuras nokrīt kaimiņos 

esošajā Ruandā; aicina nodrošināt lielāku pārredzamību un regulārākus ziņojumus attiecībā 

uz EJVM; 

8. uzsver, ka jebkāda tieša iejaukšanās no KDR kaimiņvalstu puses var tikai saasināt situāciju; 

aicina visas iesaistītās puses reģionā būt ārkārtīgi piesardzīgām un atturēties no jebkādām 

darbībām vai paziņojumiem, kas varētu izraisīt situācijas pasliktināšanos; aicina 

kaimiņvalstis pilnībā respektēt KDR suverenitāti un tās teritoriālo integritāti;  

9. atzinīgi vērtē ICGRL, Āfrikas Savienības (ĀS) un ANO dalībvalstu pasākumus un 

iniciatīvas nolūkā šai krīzei rast ilglaicīgu strukturālo un miermīlīgu politisko risinājumu; 

aicina respektēt visus noteikumus, kas iekļauti miera, drošības un sadarbības (MDS) 

pamatnolīgumā;  



10. aicina Lielo ezeru valstis, jo īpaši ņemot vērā saistības, kas iepriekšējā februārī noteiktas 

Adisabebas nolīgumu ietvaros, iesaistīties kopīgā miera, stabilitātes un drošības 

veicināšanā, lai uzlabotu reģionālo ekonomikas attīstību, īpašu uzmanību pievēršot 

samierināšanās procesam, cilvēktiesību respektēšanai, cīņai pret nesodāmību, objektīvu 

tiesu iestāžu sistēmas izveidošanai un lielākai valdības atbildībai; 

11. atzinīgi vērtē Kampalas sarunas par mieru reģionā, kuras notika 2013. gada 5. septembrī 

Lielo ezeru valstu starptautiskās konferences (ICGLR) priekšsēdētāja, Ugandas valsts 

prezidenta Yoweri Museveni aizgādībā, un aicina visas ieinteresētās aprindas līdzdarboties, 

kā arī mudina Kongo iestādes atbalstīt dialogu starp kopienām valstī, jo īpaši tām kuras skar 

šis konflikts,  

12. aicina ĀS un Lielo ezeru reģiona valstis veikt turpmākus pasākumus, lai apkarotu dabas 

resursu nelikumīgu iegūšanu un tirdzniecību ar tiem, kas ir viens no iemesliem, kādēļ var 

notikt ieroču izplatīšana un nelegāla tirdzniecība, kas savukārt ir viens no galvenajiem 

faktoriem konfliktu veicināšanā un izraisīšanā Lielo ezeru reģionā; 

13. aicina starptautisko sabiedrību, tostarp ES, ĀS un ANO, turpināt veikt visu iespējamo, lai 

KDR austrumu daļas iedzīvotājiem sniegtu lielākā mērā koordinētu un efektīvāku palīdzību 

un piedalītos humanitārās krīzes seku likvidēšanas pasākumos;  

14. atzinīgi vērtē to, ka Komisija papildus sagatavojusi 10 miljonus eiro, lai nodrošinātu 

steidzami nepieciešamo palīdzību 2,5 miljoniem KDR iedzīvotāju, kā rezultātā ES ārkārtas 

palīdzības apmērs KDR un Lielo ezeru reģionam 2013. gadā  palielinājies  līdz 71 miljonam 

eiro, padarot ES par šīs valsts lielāko humanitāro līdzekļu devēju;  

15. uzstāj, lai KDR valdība pabeigtu drošības nozares reformas un prasa veikt valsts un 

starptautiska līmeņa pasākumus, lai palielinātu KDR valsts autoritāti un tiesiskumu tajā, jo 

īpaši pārvaldības un drošības jomā, tostarp ciešā sadarbībā ar ES militārās palīdzības misiju 

(EUSEC) un ES policijas palīdzības misiju (EUPOL), kas būtu jāturpina, lai nostiprinātu 

mieru un drošību gan šajā valstī, gan visā Lielo ezeru reģionā;  

16. mudina KDR parlamentu, senātu un valsts prezidentu Joseph Kabila īstenot visus 

nepieciešamos pasākumus, lai nostiprinātu demokrātiju un nodrošinātu visu Kongo valsts 

aktīvo pārstāvju dalību valsts pārvaldībā, ievērojot konstitucionālo un citu tiesību normas, 

kā arī balstoties uz  brīvām un godīgām vēlēšanām; uzsver nepieciešamību ņemt vērā ES 

2011. gada velēšanu novērošanas misijas ieteikumus un īstenot  reformas, kuras ir būtiskas, 

lai turpinātos vēlēšanu process, tostarp garantējot arī pašvaldību vēlēšanu organizēšanu;  

17. aicina Kongo iestādes jebkuros apstākļos garantēt cilvēktiesību aizstāvju fizisko un 

psiholoģisko neaizskaramību un veikt tūlītēju, rūpīgu, objektīvu un pārredzamu 

izmeklēšanu, lai identificētu visus, kas atbildīgi par draudiem un uzbrukumiem cilvēktiesību 

aizstāvjiem un par to slepkavībām; 

18. uzsver, cik svarīgi ir pieņemt ilgi gaidītos tiesību aktus, tostarp Likumu par cilvēktiesību 

aizstāvju aizsardzību un Likumu par valsts tiesību aktu atbilstību Romas statūtiem;  

19. ierosina ANO Cilvēktiesību padomes 24. sesijā pieņemt kategorisku rezolūciju, ar kuru 

atjaunotu sava veida uzraudzības mehānismu attiecībā uz situāciju cilvēktiesību jomā KDR 

un lūgtu ANO augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos iesniegt ziņojumu par situāciju 

KDR cilvēktiesību jomā; 



20. aicina Kongo iestādes nodrošināt, lai patiešām tiktu izveidota īpaša jaukta tiesu iestāde, kas 

palīdzētu apkarot nesodāmību un tiesātu nopietnu cilvēktiesību un starptautisko humanitāro 

tiesību pārkāpumu, tostarp seksuālas vardarbības pret sievietēm, izdarītājus KDR;  

21. uzskata, ka pārredzama piekļuve KDR dabas resursiem un to kontrole un taisnīga šo resursu 

radīto ienākumu pārdale caur valsts budžetu ir nepieciešama valsts ilgtspējīgai attīstībai; 

tādēļ aicina ĀS un Lielo ezeru reģiona valstis veikt plašākus pasākumus, lai apkarotu dabas 

resursu nelikumīgu iegūšanu un tirdzniecību, un aicina ES un visu starptautisko sabiedrību 

stiprināt sadarbību ar KDR šajā jomā;  

22. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 

vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas 

Savienībai, Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, KDR prezidentam, premjerministram un 

parlamentam, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, ANO īpašajai pārstāvei 

jautājumos par seksuālo vardarbību bruņotos konfliktos, ANO Drošības padomei un ANO 

Cilvēktiesību padomei, un ĀKK un ES Apvienotai parlamentārai asamblejai. 

 

 

 


