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Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek, 

– gezien zijn resolutie van 11 februari 2015 over de werkzaamheden van de Paritaire 

Parlementaire Vergadering ACS-EU1, 

– gezien de resoluties van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU over de 

situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) van 19 juni 2013, 19 maart 2014 en 

17 juni 2015, 

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 

over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek, met name die van 13 oktober 

2014, 

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de EDEO van 28 september 2015 over 

het geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek, 

– gezien de conclusies van de Raad van 9 februari en 20 juli 2015 over de CAR, 

– gezien de uitspraken van 1 oktober 2015 van Marie-Therese Keita Bocoum, de 

onafhankelijke deskundige van de VN, over de mensenrechtensituatie in de CAR, 

– gezien de oproep van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, en de 

Veiligheidsraad van 28 september 2015 tot de onmiddellijke beëindiging van de 

plotselinge uitbraak van geweld in de CAR, 

– gezien VN-resolutie 2217 (2015) tot verlenging van het mandaat van MINUSCA met de 

huidige toegestane troepensterkte tot 30 april 2016, goedgekeurd door de 

Veiligheidsraad op zijn 7434e vergadering van 28 april 2015, 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0035. 



 

 

– gezien VN-resolutie 2196 (2015) tot verlenging van de sancties tegen de Centraal-

Afrikaanse Republiek (CAR) tot 29 januari 2016 en van het mandaat van het panel 

deskundigen dat het CAR-sanctiecomité assisteert tot 29 februari 2016, 

– gezien het evaluatierapport van de VN van 15 mei 2015 "Evaluation Report on 

Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the 

United Nations and Related Personnel in Peacekeeping Operations", 

– gezien het rapport van 11 september 2015 van de secretaris-generaal van de VN over de 

aanbevelingen van het onafhankelijk panel op hoog niveau over vredesoperaties, 

– gezien het definitieve rapport van de internationale onderzoekscommissie voor de 

Centraal-Afrikaanse Republiek van 19 december 2014, 

– gezien de internationale conferentie op hoog niveau over de Centraal-Afrikaanse 

Republiek, getiteld "From humanitarian aid to resilience", op 26 mei 2015 te Brussel, 

– gezien het akkoord inzake ontwapening, demobilisatie, repatriëring en herintegratie 

(DDRR), ondertekend op 10 mei 2015 door een groot aantal gewapende groeperingen 

tijdens het Bangui Forum, 

– gezien de herziene Overeenkomst van Cotonou, 

– gezien de Overeenkomst van Libreville (Gabon) van 11 januari 2013 over de oplossing 

van de politiek-militaire crisis in de CAR, ondertekend onder auspiciën van de 

staatshoofden en regeringsleiders van de Economische Gemeenschap van Centraal-

Afrikaanse staten (ECCAS), waarin de voorwaarden voor de beëindiging van de crisis 

in de CAR zijn beschreven, 

– gezien de buitengewone top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 

Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse staten (ECCAS) in N'Djamena 

(Tsjaad) op 21 december 2012, 3 april 2013 en 18 april 2013 en hun besluiten om een 

nationale interimraad in te stellen met wetgevende en constituerende bevoegdheden en 

om een stappenplan uit te werken voor het overgangsproces in de CAR, 

– gezien de vergadering van de internationale contactgroep van 3 mei 2013 in Brazzaville 

(Republiek Congo) waar het stappenplan voor de overgang werd goedgekeurd en een 

bijzonder fonds werd opgericht om de CAR bij te staan, 

– gezien het in juni 2014 ondertekende akkoord tot beëindiging van de vijandelijkheden, 

– gezien de conclusies van de zevende vergadering van de Internationale Contactgroep 

inzake de Centraal-Afrikaanse Republiek van 16 maart 2015 in Brazzaville, 

– gezien de communiqués van de Vredes- en veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie van 

17 september 2014 en 26 maart 2015, 

– gezien de grondwet van de CAR, eind augustus 2015 vastgesteld door de interimraad, 

– gezien het Statuut van Rome van 1998 van het Internationaal Strafhof (ICC), dat door 

de CAR in 2001 werd geratificeerd, 



 

 

– gezien het Facultatief Protocol II bij het Verdrag inzake de rechten van het kind van 

2002, inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten, ondertekend 

door de CAR, 

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4,van zijn Reglement, 

A. overwegende dat eind september 2015 nieuwe gevechten zijn uitgebroken in de CAR, 

met 42 doden en 37 000 vluchtelingen tot gevolg; 

B. overwegende dat eind september 2015 ruim 500 gevangenen zijn ontsnapt uit de 

Ngaragba-gevangenis in Bangui en uit de gevangenis in Bouar, waaronder bekende 

plegers van mensenrechtenschendingen; overwegende dat dit een ernstige bedreiging 

vormt voor burgers en voor de bescherming van slachtoffers en getuigen; overwegende 

dat deze uitbraak een tegenslag is voor het handhaven van de rechtsstaat en voor de 

bestrijding van straffeloosheid in de CAR; 

C. overwegende dat de omstandigheden voor de agentschappen voor steunverlening in 

Bangui zijn verslechterd, volgens het Bureau van de Verenigde Naties voor de 

coördinatie van humanitaire aangelegenheden; overwegende dat meerdere kantoren en 

woningen van steunorganisaties zijn leeggeroofd en dat de bewegingsvrijheid van 

medewerkers van deze organisaties is beperkt, met name van ziekenhuispersoneel; 

D. overwegende dat de verlening van humanitaire hulp is bemoeilijkt vanwege de 

gevechten en het grote aantal wegblokkades, die de autoriteiten belemmeren bij het 

bereiken van duizenden binnenlandse vluchtelingen en het in kaart brengen van hun 

behoeften; overwegende dat ook Artsen zonder Grenzen zorgen heeft geuit over de 

veilige toegang tot de wijken van Bangui, en heeft gemeld dat gewonden in veel 

gevallen te voet zijn gearriveerd en dat ambulances van de organisatie niet door de stad 

konden rijden omdat dit te gevaarlijk was; 

E. overwegende dat de VN heeft besloten het mandaat van MINUSCA te verlengen tot 30 

april 2016, met een maximaal toegestane troepensterkte van 10 750, waaronder 480 

militaire waarnemers en militaire officieren en 2 080 politiefunctionarissen, waaronder 

400 agenten en 40 gevangenbewaarders; 

F. overwegende dat volgens de vredesmissie van de VN in het land (MINUSCA) de 

veiligheidssituatie de laatste tijd is verbeterd, maar dat er nog spanningen zijn in 

Bangui, waar burgers zijn aangevallen en geweld tussen gemeenschappen en aanvallen 

op humanitaire werkers hebben plaatsgevonden; 

G. overwegende dat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda, 

degenen die bij de gevechten zijn betrokken heeft opgeroepen het geweld ogenblikkelijk 

te beëindigen, daaraan toevoegend dat oorlogsmisdaden gestraft zullen worden; 

overwegende dat het tweede onderzoek naar het conflict in de CAR op 24 september 

2014 is geopend; 

H. overwegende dat recente gevechten het prille vredesproces dreigen te doen mislukken 

en de zwarte periode van eind 2013 en 2014 weer terug kunnen brengen, toen duizenden 

doden zijn gevallen en tienduizenden mensen hun huizen moesten ontvluchten; 

overwegende dat criminaliteit een groot probleem blijft; overwegende dat de situatie 

van vrouwen in de CAR zeer ernstig is, en dat verkrachting vaak als oorlogswapen 



 

 

wordt gebruikt door alle betrokken partijen; 

I. overwegende dat de coup van 2013 en het daaropvolgende afzetten van het 

interimstaatshoofd, Michel Djotodia, en de interim-minister-president, Nicolas 

Tiangaye, gepaard gingen met massale en zware mensenrechtenschendingen en 

mogelijke genocide, met standrechtelijke moorden, marteling, plundering, verkrachting 

en seksueel misbruik op grote schaal, ontvoering van vrouwen en kinderen en 

gedwongen ronseling van kindsoldaten; 

J. overwegende dat op 4 oktober 2015 een referendum moest plaatsvinden over de 

vaststelling van een nieuwe grondwet, en dat er presidents- en parlementsverkiezingen 

in twee rondes gepland waren, op 18 oktober en 22 november 2015; overwegende dat 

de interimautoriteiten een aantal weken hebben gewerkt aan uitstel van het referendum 

en de verkiezingen, maar dat het nationaal verkiezingsagentschap nog geen nieuwe data 

heeft bekendgemaakt, en dat de stemlijsten nog niet zijn vastgesteld en de stemkaarten 

nog niet zijn verstuurd; 

K. overwegende dat het land te maken heeft met de ergste humanitaire crisis sinds de 

onafhankelijkheid in 1960, en dat de gehele bevolking van 4,6 miljoen mensen, waarvan 

de helft kinderen, hiervan de gevolgen ondervindt; overwegende dat 2,7 miljoen mensen 

behoefte hebben aan hulp, waaronder voedselhulp, bescherming en toegang tot 

gezondheidszorg, drinkwater, sanitaire voorzieningen en huisvesting; overwegende dat 

naar schatting meer dan 100 000 kinderen seksueel zijn misbruikt en zijn geronseld door 

gewapende groeperingen in het land en overwegende dat door de crisis naar schatting 

een miljoen kinderen niet meer naar school kan; 

L. overwegende dat gewapende groeperingen in de CAR op 5 mei 2015 zijn 

overeengekomen om 6 000 tot 10 000 kindsoldaten te laten gaan; 

M. overwegende dat het imago van vredesoperaties is aangetast door beschuldigingen van 

seksueel misbruik van kinderen en meisjes door VN-soldaten en Franse 

vredeshandhavers; 

N. overwegende dat zowel de gewapende Seleka- als de anti-balakagroepen profiteren van 

de hout- en diamanthandel door de winning te controleren en mijneigenaren en 

handelaren "belastingen" op te leggen of "beschermingsgeld" te vragen, en 

overwegende dat handelaren in de CAR voor meerdere miljoenen dollars aan diamanten 

hebben gekocht zonder na te gaan of zij daarmee gewapende groeperingen financierden; 

O. overwegende dat eerbiediging van de mensenrechten een fundamentele waarde van de 

Europese Unie is, en als essentieel onderdeel is opgenomen in de Overeenkomst van 

Cotonou, met name in artikel 8; 

P. overwegende dat justitie en de vervolging van ernstige mensenrechtenschendingen 

behoren tot de voornaamste taken die verricht moeten worden om de misstanden te 

beëindigen en de CAR opnieuw op te bouwen; 

Q. overwegende dat straffeloosheid een kenmerk blijft van het geweld, ondanks de 

goedkeuring door de interimraad en de ondertekening en omzetting in wet door de 

tijdelijke president van de oprichting van een bijzondere strafrechtbank, bestaande uit 

nationale en internationale rechters en aanklagers, die de ernstige 



 

 

mensenrechtenschendingen in de CAR sinds 2003 zal onderzoeken en vervolgen; 

R. overwegende dat de EU in september 2014 de eerste drie ontwikkelingsprojecten is 

gestart van het multi-donortrustfonds in de CAR op het gebied van volksgezondheid, 

werkgelegenheid, wederopbouw van beschadigde infrastructuur in Bangui, alsmede de 

ondersteuning en economische inclusie van vrouwen; 

S. overwegende dat de Europese Raad in maart 2015 de militaire adviesmissie van de EU 

in de CAR (EUMAM RCA) heeft gelanceerd, gericht op ondersteuning van de 

Centraal-Afrikaanse autoriteiten bij het voorbereiden van een hervorming van de 

veiligheidssector, in het bijzonder de gewapende strijdkrachten; 

T. overwegende dat de EU haar steun aan de CAR sinds mei 2015 heeft verhoogd met in 

totaal 72 miljoen EUR, met inbegrip van middelen voor humanitaire hulp (met 10 

miljoen EUR aan nieuwe middelen), begrotingssteun (aanvullend bedrag van 40 miljoen 

EUR) en een nieuwe bijdrage aan het EU-trustfonds voor de CAR (aanvullend bedrag 

van 22 miljoen EUR); 

U. overwegende dat de EU op 15 juli 2014 haar eerste multi-donortrustfonds voor 

ontwikkeling heeft gelanceerd ten behoeve van de Centraal-Afrikaanse Republiek, 

bedoeld om de overgang mogelijk te maken van noodhulp naar ontwikkelingshulp voor 

de lange termijn; 

1. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de situatie in de Centraal-Afrikaanse 

Republiek, die het land op de rand van een burgeroorlog kan brengen indien er geen 

einde komt aan het recente geweld; betreurt het verlies van levens en spreekt zijn 

medeleven uit met de families van de slachtoffers en met de hele bevolking van de 

Centraal-Afrikaanse Republiek; 

2. veroordeelt krachtig de aanvallen op humanitaire organisaties en woningen tijdens de 

recentste uitbraak van geweld; roept op tot het waarborgen van het vrije verkeer voor 

hulpverleners, zodat zij burgers in nood kunnen bereiken, vooral ontheemden; herinnert 

eraan dat bijna de helft van de miljoen binnenlands ontheemden grote behoefte heeft 

aan voedsel, gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, onderdak en 

essentiële huishoudelijke artikelen; 

3. roept de autoriteiten van de CAR op zich te richten op het bestrijden van straffeloosheid 

en de herinvoering van de rechtsstaat, onder meer door degenen die zich schuldig 

hebben gemaakt aan geweld te berechten; verwelkomt de oprichting van het bijzondere 

strafhof om de ernstige mensenrechtenschendingen die sinds 2003 in het land zijn 

gepleegd te onderzoeken en te vervolgen, en wijst erop dat dit strafhof op zeer korte 

termijn operationeel moet zijn; benadrukt dat internationale financiële en technische 

steun van wezenlijk belang zijn voor de werking van het strafhof; roept op tot het zo 

spoedig mogelijk organiseren van een internationale donorconferentie; moedigt de 

autoriteiten van de CAR aan de vacatures bij het strafhof op doeltreffende en 

transparante wijze te vervullen; 

4. complimenteert de ECCAS met zijn cruciale rol bij het vormgeven van het proces van 

overgang en zijn standvastigheid bij het overleg in Addis Abeba op 31 januari 2015 met 

betrekking tot eventuele parallelle initiatieven die een gevaar zouden kunnen vormen 

voor de huidige inspanningen van de internationale gemeenschap voor het herstel van 



 

 

de vrede, veiligheid en stabiliteit in de CAR; 

5. verwelkomt de inspanningen die tot nu toe door de interimregering zijn verricht, maar 

roept de tijdelijke autoriteiten en de internationale gemeenschap op de achterliggende 

oorzaken van de crisis aan te pakken, zoals wijdverspreide armoede, economische 

ongelijkheden, stijgende werkloosheid en de ontoereikende verdeling van de inkomsten 

van de natuurlijke hulpbronnen van het land via de overheidsbegroting; roept op tot een 

omvattende aanpak gericht op veiligheid, humanitaire hulp, stabilisering en economisch 

herstel; 

6. roept de internationale gemeenschap op het politieke proces in de CAR op dit cruciale 

moment te steunen en meer gezamenlijke inspanningen te verrichten ten behoeve van de 

politieke dialoog, het opbouwen van vertrouwen en het waarborgen van vreedzame co-

existentie van de religieuze gemeenschappen in het land; dringt er bij de regering van de 

CAR op aan de wederopbouw van het onderwijsstelsel als prioriteit te beschouwen, om 

een langdurige vreedzame co-existentie mogelijk te maken; 

7. betreurt het feit dat ondanks het embargo van de VN op wapens de milities in kracht 

blijven toenemen; roept alle partijen op tot nakoming van het ontwapeningsakkoord dat 

is ondertekend op 10 mei 2015; benadrukt dat het ontwapenen van gewapende groepen 

als absolute prioriteit moet worden aangemerkt, vooral in de aanloop naar de presidents- 

en parlementsverkiezingen die eind dit jaar in de CAR moeten plaatsvinden; 

8. dringt er bij de Afrikaanse Unie en de Europese Unie op aan alle nodige maatregelen en 

instrumenten in te zetten om de interimregering te helpen bij het overwinnen van de 

ineenstorting van dit kwetsbare land, de interetnische escalatie en de toenemende sterkte 

van de strijdende milities, en de overgang mogelijk te maken naar een functionele, 

inclusieve en democratische staat, in het bijzonder met behulp van het Instrument voor 

stabiliteit en vrede, de Vredesfaciliteit voor Afrika en de Afrikaanse stand-

bytroepenmacht; 

9. verwelkomt de oprichting van het Bangui Forum voor verzoening en vrede en dringt 

aan op onvoorwaardelijke deelname door alle politieke, militaire en religieuze leiders, 

alsmede door lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties; dringt aan op 

democratische verkiezingen; 

10. roept de Commissie, de lidstaten en andere internationale actoren op hun uiterste best te 

doen om de organisatie van de verkiezingen zoals opgenomen in het stappenplan voor 

het overgangsproces te ondersteunen, in het bijzonder door bij te dragen aan het door 

het UNDP beheerde programma voor verkiezingsbijstand, zodat de verkiezingen vóór 

het einde van het jaar kunnen plaatsvinden, waarmee een belangrijk element van het 

stappenplan voor het overgangsproces wordt verwezenlijkt; 

11. spreekt opnieuw zijn steun uit voor de onafhankelijkheid, eenheid en territoriale 

integriteit van de CAR; wijst op het belang van het zelfbestemmingsrecht van de 

bevolking zonder inmenging van buitenaf; 

12. bevestigt zijn steun voor de VN, de vredesmacht MINUSCA en de Franse militaire 

operatie Sangaris, in de aanloop naar de verkiezingen die eind dit jaar moeten 

plaatsvinden; veroordeelt met klem elke poging om de huidige inspanningen voor het 

bereiken van stabiliteit te dwarsbomen; 



 

 

13. herhaalt dat de overgangsperiode zal aflopen op 30 december 2015; dringt er bij de 

nationale autoriteiten op aan om, met ondersteuning van de MINUSCA- en de Sangaris-

troepen, de rust in het land te herstellen, met name in Bangui, om de planning van de 

verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen; 

14. verwelkomt de militaire adviesmissie van de EU (EUMAM RCA) en het starten van 

projecten voor het herstel van capaciteiten van de politie op het gebied van 

buurtpolitietaken en oproerbeheer, de wederopbouw van het gemeenschappelijk 

operationeel commandocentrum, het versterken van de rechterlijke macht en de 

wederopbouw van detentiefaciliteiten; 

15. veroordeelt met klem al het geweld tegen kinderen en vrouwen, en dringt er bij alle 

milities en niet door de staat gesteunde groepen op aan de wapens neer te leggen, alle 

vormen van geweld te beëindigen en alle kindsoldaten onmiddellijk te laten gaan; roept 

alle belanghebbenden op zich in te zetten voor de bescherming van de rechten van het 

kind en verdere mishandeling en misbruik van kinderen te voorkomen; dringt erop aan 

om meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting in het kader van 

gewapende conflicten toegang te bieden tot het volledige scala aan seksuele en 

reproductieve gezondheidsdiensten; 

16. dringt er bij diamantairs in de CAR op aan om met de nodige zorgvuldigheid te werk te 

gaan en bij internationale diamanthandelaren om aandacht te besteden aan de uitvoering 

van het Kimberly-proces in de aanvoerketen van diamanten uit de CAR; roept de 

autoriteiten van de CAR en buitenlandse ondernemingen ertoe op bij te dragen aan een 

verbeterd bestuur in de winningsindustrie door zich te houden aan het initiatief voor 

transparantie in de winningsindustrie; 

17. roept internationale diamanthandelaren op de herkomst van diamanten nauwlettend in 

het oog houden om te voorkomen dat zij het conflict financieren door illegaal gewonnen 

en verhandelde diamanten uit de CAR te kopen; dringt er bij Europese ondernemingen 

die zaken doen met houtkapondernemingen uit de CAR op aan zich te houden aan de 

EU-houtverordening, en roept de EU op de houtverordening strikt te handhaven met 

betrekking tot importeurs van hout uit de CAR; 

18. verzoekt de autoriteiten van de CAR om een nationale strategie te ontwikkelen voor het 

aanpakken van de illegale exploitatie en smokkelnetwerken van natuurlijke 

hulpbronnen; 

19. dringt er bij de landen wier soldaten zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel 

misbruik tijdens vredesmissies in de CAR om deze ter verantwoording te roepen en te 

berechten, omdat straffeloosheid onaanvaardbaar is; benadrukt dat het dringend 

noodzakelijk is om de structuren voor vredeshandhaving te hervormen, door een goed 

werkend en transparant mechanisme voor toezicht en controle op te zetten; is ervan 

overtuigd dat dergelijke zware misdrijven ook voorkomen moeten worden door middel 

van training en onderwijs; 

20. dringt er bij de CAR, haar buurlanden en andere lidstaten van de Internationale 

Conferentie over het gebied van de Grote Meren (ICGLR) op aan op regionaal niveau 

samen te werken bij het onderzoeken en bestrijden van regionale criminele netwerken 

en gewapende groepen die zich bezighouden met de illegale exploitatie en smokkel van 

natuurlijke hulpbronnen, waaronder goud, diamanten, alsmede met het stropen en 



 

 

verhandelen van wild; 

21. roept de EU op al het mogelijke te doen om de bevolking van de CAR op beter 

gecoördineerde en doeltreffender wijze te helpen; verwelkomt daarnaast het versterken 

van de humanitaire inspanningen van de EU en de lidstaten in de CAR, gezien de 

ontwikkeling van de behoeften in dat land; benadrukt dat levensreddende hulp geboden 

moet worden aan degenen in de CAR die dat nodig hebben, alsmede aan vluchtelingen 

in de buurlanden; 

22. betreurt de vernietiging van openbare archieven en registers door de milities; dringt er 

bij de EU op aan de CAR te ondersteunen bij het herstel van de openbare registers en bij 

het voorkomen van onregelmatigheden bij de verkiezingen; 

23. roept de lidstaten en andere donoren op een hogere bijdrage te leveren aan het EU-

trustfonds Bêkou voor de CAR, dat dient ter bevordering van de stabilisering en 

wederopbouw van de Centraal-Afrikaanse Republiek, rekening houdend met de 

noodzaak om de programma's voor wederopbouw en ontwikkeling beter te coördineren 

met de humanitaire inspanningen; 

24. roept de EU, de AU en de internationale gemeenschap op de vluchtelingen uit de CAR 

in de buurlanden te ondersteunen; 

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan interimregering van de 

CAR, de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Federica 

Mogherini, de VN-Veiligheidsraad, de secretaris-generaal van de VN, de instellingen 

van de Afrikaanse Unie, de ECCAS, de parlementaire vergadering EU-ACS, en de 

lidstaten van de EU. 

 


