
 

 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

ELFOGADOTT SZÖVEGEK 
 

P8_TA(2016)0479 

A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet  

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei állásfoglalása a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi 

állásfoglalásaira, és különösen a 2016. március 10-i1 és a 2016. június 23-i2 

állásfoglalásra, 

– tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt EU-küldöttség által az 

országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra, különösen a 2016. 

november 23-i és 2016. augusztus 24-i nyilatkozatra, 

– tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus 

Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i 

állásfoglalására,  

– tekintettel az Uniónak a KDK-ban kialakult emberi jogi helyzetről kiadott 2016. június 

25-i helyi közleményére, valamint a nemzeti párbeszéd megkezdését követően a Kongói 

Demokratikus Köztársaságban zajló választási folyamatról kiadott, 2016. augusztus 2-i 

és 2016. augusztus 24-i helyi közleményére, 

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2015. július 27-i éves jelentésére az 

emberi jogok kongói demokratikus köztársasági helyzetéről és az ENSZ Közös Emberi 

Jogi Hivatalának a Kongói Demokratikus Köztársaságban folytatott tevékenységeiről, 

– tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Frankofónia 

Nemzetközi Szervezetének a KDK-ban egy befogadó politikai párbeszéd 

szükségességéről, valamint e szervezeteknek a melletti elkötelezettségéről szóló, 2016. 

február 16-i és 2016. június 5-i közös sajtónyilatkozatára, hogy támogatják a kongói 

feleket a demokrácia országon belüli megszilárdítása terén kifejtett erőfeszítéseikben,  

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

(főképviselő/alelnök) szóvivőjének a KDK-ban elkövetett erőszakos cselekményekről 

szóló, 2016. augusztus 15-i nyilatkozatára,  

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0085. 
2  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0290. 



 

 

– tekintettel az EU Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. 

május 23-i és 2016. október 17- i következtetéseire, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a 

KDK szankciórendszerének és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról 

szóló 2293. (2016) számú, valamint a 2277. (2016) számú határozatára, amely 

megújította az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójának 

(MONUSCO) megbízatását, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

uralkodó helyzetről szóló, 2016. július 15-i és 2016. szeptember 21-i 

sajtónyilatkozatára, 

– tekintettel az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés társelnökeinek 2016. szeptember 

20-i nyilatkozatára, amelyben nyugalomra szólítanak fel a válság párbeszéden keresztüli 

és az alkotmányt tiszteletben tartó megoldása érdekében, 

– tekintettel a 2000. június 23-án aláírt és 2005. június 25-én és 2010. június 22-én 

felülvizsgált Cotonoui Partnerségi Megállapodásra,  

– tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,  

– tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára, 

– tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság 2006. február 18-án elfogadott 

alkotmányára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére, 

A. mivel Joseph Kabila 2001 óta a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke; mivel 

Kabila elnök hivatali ideje 2016. december 20-án lejár, és mivel a KDK elnökének 

megbízatását az alkotmány két ciklusra korlátozza, és a következő elnök- és parlamenti 

választásokat eredetileg 2016 végére tervezték;  

B. mivel az elmúlt két évben Kabila elnök adminisztratív és technikai eszközök 

felhasználásával próbálta a választásokat elodázni, és alkotmányos megbízatásának 

lejártát követően is hatalmon maradni;  

C. mivel 2015-ben a civil társadalom erőteljes tiltakozása és mozgósítása megakadályozta 

a KDK alkotmányának azon módosítására irányuló első kísérletet, amelynek értelmében 

Kabila elnök harmadszor is indulhatott volna az elnöki mandátumért; mivel ezek a 

próbálkozások országszerte növekvő politikai feszültséget, zavargásokat és erőszakot 

eredményeztek, és most úgy tűnik, hogy választási patthelyzet alakult ki;  

D. mivel Kabila elnök 2015 novemberében nemzeti párbeszéd elindítását jelentette be; 

mivel az Afrikai Unió ezt követően Edem Kodjo korábbi togói miniszterelnököt jelölte 

ki a nemzeti politikai párbeszéd előmozdítójának; mivel két fő ellenzéki csoport nem 

volt hajlandó részt venni az általuk nem befogadónak és nem demokratikusnak, 

valamint időhúzásnak tartott párbeszédben;  

E. mivel az Afrikai Unió, az ENSZ, az Európai Unió és Frankofónia Nemzetközi 

Szervezete közösen hangsúlyozták a párbeszéd jelentőségét, valamint annak 



 

 

fontosságát, hogy a demokráciát és a jogállamiságot tiszteletben tartó politikai szereplők 

között megállapodás szülessen, és felszólították valamennyi kongói politikai szereplőt, 

hogy teljes mértékben működjenek együtt Edem Kodjóval;  

F. mivel 2016. október 18-án Kabila elnök és az ellenzék egy része megállapodást írt alá 

arról, hogy az elnökválasztásokat 2018 áprilisára halasztják; mivel e megállapodás 

szerint Kabila elnök, aki így 2016 után is hatalmon maradhat, az ellenzéki Samy 

Badibanga személyében új ideiglenes miniszterelnököt bízott meg az új kormány 

megalakításával;  

G. mivel 2015. január óta a kongói biztonsági és hírszerzési tisztviselők szigorúan léptek 

fel a békés aktivisták, az ellenzék és a civil társadalom azon tagjaival szemben, akik 

ellenzik az arra irányuló kísérleteket, hogy Kabila elnök az alkotmányosan előírt két 

cikluson túl is hatalmon maradhasson; 

H. mivel emberi jogi csoportok újra és újra beszámolnak arról, hogy a választásokat 

megelőző időszakban romlik az országban az emberi jogi helyzet, gyengül a 

véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadsága többek között azáltal, hogy 

túlzott erőt alkalmaznak a békés tüntetők, újságírók, politikai vezetők és mások ellen;  

I. mivel a KDK-ban kialakult helyzet rendezésére és stabilizálására irányuló 

erőfeszítéseket kedvezőtlenül befolyásolja az egyre fokozódó erőszak, valamint az 

emberi jogok és a nemzetközi jog megsértése, különösen a célzott intézkedések és 

önkényes letartóztatások;  

J. mivel Kinshasában a 2016. szeptember 19-i és 20-i tüntetések során a jelentések szerint 

több mint 50 embert öltek meg és számosan eltűntek, mivel a LUCHA és Filimbi 

mozgalmak tagjait továbbra is törvényellenesen fogva tartják; mivel az olyan 

médiaorgánumokat, mint az RFI és a Radio Okapi, bezárták vagy zavarják; mivel az 

ENSZ Közös Emberi Jogi Hivatalának jelentése szerint a 2016. szeptember 19. és 21. 

között tartott demonstrációk során a rendőrök és a biztonsági erők 422 esetben sértették 

meg az emberi jogokat; 

K. mivel a humanitárius szervezetek úgy vélik, hogy a politikai instabilitás káoszba sodorja 

az országot, a különféle korábbi és jelenlegi válságok miatt eleve meggyengült 

lakosságát pedig szélsőséges szegénységbe és bizonytalanságba taszítja, miközben már 

jelenleg több mint 5 millióan élelmezési segélyekre szorulnak;  

L. mivel az Európai Unió hangsúlyozta, hogy a választások 2017-ig történő elhalasztására 

vonatkozó döntést egy inkluzív, pártatlan és átlátható, a kongói érdekelt felek közötti 

politikai párbeszéd keretében kell meghozni még Kabila elnök hivatali idejének 2016. 

decemberi lejárta előtt; 

M. mivel a KDK-val foglalkozó, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív 

program, amely a 11. Európai Fejlesztési Alapból 620 millió EUR összegű 

finanszírozásban részesül, előtérbe helyezi a kormányzás és a jogállamiság 

megerősítését, beleértve az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a hadsereg 

megreformálását; 



 

 

1. mélységes sajnálatát fejezi ki az elmúlt hetekben lezajlott tüntetések során kioltott 

emberéletek miatt, és legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak 

és a KDK népének; 

2. mélyen aggasztja, hogy a KDK-ban a választás előtti feszült időszakban egyre 

fokozódik a helyzet instabilitása; emlékezteti a KDK hatóságait és mindenekelőtt 

elnökét, hogy rájuk hárul a felelősség az ország bármely területén élő állampolgárok 

védelme, különösen a visszaélésekkel és bűncselekményekkel szembeni védelme 

tekintetében, valamint az ő felelősségük, hogy a jogállamiságot szigorúan tiszteletben 

tartva végezzék a kormányzás feladatát; 

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kormányzati és a független nemzeti választási 

bizottság (CENI) kudarcot vallott, és nem tudták megtartani az elnökválasztásokat az 

alkotmányos határidőn belül; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy a kongói 

alkotmánnyal és a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai 

chartával összhangban rendezzék meg időben és sikeresen a választásokat, és kitart 

amellett, hogy a kongói kormány felelőssége, hogy megfelelő környezetet biztosítson az 

átlátható, hiteles és inkluzív választások számára;  

4. emlékeztet a KDK által a Cotonoui Megállapodás keretében tett azon 

kötelezettségvállalására, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a jogállamiságot és az 

emberi jogi alapelveket, köztük a véleménynyilvánítás és a média szabadságát, a jó 

kormányzást és a politikai tisztségek átláthatóságát; megjegyzi, hogy a KDK 

hatóságaival a Cotonoui Megállapodás 8. cikke szerint a választási folyamat végleges 

tisztázása érdekében folytatott párbeszéd törést szenved;  

5. sürgeti az Európai Uniót, hogy konkrétabb lépéseket tegyen és haladéktalanul indítsa el 

a Cotonoui Megállapodás 96. cikke szerinti eljárást és fogadjon el célzott szankciókat, 

így vízumtilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását a tüntetések erőszakos 

elfojtásáért és a békés és alkotmányos hatalomátadást akadályozó politikai 

patthelyzetért felelős vezető tisztségviselők és a fegyveres erők tagjai, nevezetesen 

Kalev Mutond, John Numbi vezérőrnagy, Ilunga Kampete tábornok, Gabriel Amisi 

Kumba vezérőrnagy és Célestin Kanyama tábornok ellen;  

6. sürgeti az összes politikai szereplőt, hogy kezdjenek békés és konstruktív párbeszédet 

annak érdekében, hogy megakadályozzák a jelenlegi politikai válság elmélyülését, és 

hogy tartózkodjanak a további erőszaktól és a provokációktól; üdvözli a Kongói 

Katolikus Püspöki Konferencia (CENCO) által annak érdekében tett erőfeszítéseket, 

hogy szélesebb körű konszenzust érjenek el a politikai átmenetet illetően; felhívja a 

hatóságokat és az ellenzéket, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, 

nyilatkozattól vagy publikációtól, amely a feszültség további terjedéséhez vezethet; 

mindeközben elismeri, hogy szükség van az átmeneti időszakra, amikor az elnöki 

tisztséget csak egy olyan ideiglenes tanács felügyelete mellett lehet gyakorolni, 

amelyben döntő szerepet játszik az ellenzék;  

7. mélységes aggodalmának ad hangot az emberi jogok romló helyzete és a politikai 

mozgástér egyre erősebb korlátozása miatt a KDK-ban, és különösen aggódik az 

igazságszolgáltatási rendszer felhasználása, valamint az emberijog-védők, a politikai 

ellenzék és az újságírók elleni erőszak és megfélemlítésük miatt; követeli a politikai 

foglyok azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását; kéri a hatóságokat, hogy 

haladéktalanul szüntessék meg a médiát érő összes korlátozást; 



 

 

8. továbbra is mélységesen aggasztja a CENI tényleges szerepe, mivel az jelentős 

mértékben befolyásolja a választási folyamat legitimitását; emlékeztet arra, hogy a 

választási bizottságnak pártatlan és inkluzív intézménynek kell lennie, amely elegendő 

erőforrással rendelkezik egy átfogó és átlátható eljárás lebonyolításához;  

9. felszólít arra, hogy a felelősök elszámoltatása érdekében teljes körűen, alaposan és 

átláthatóan vizsgálják ki az emberi jogok állítólagos megsértéseit, amelyeket a 

tiltakozások alkalmával követtek el;  

10. felszólítja az uniós küldöttséget, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon a 

fejleményeket a KDK-ban, és az összes megfelelő eszközt vegye igénybe az emberijog-

védők és a demokráciapárti mozgalmak támogatása érdekében; felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy vegye fontolóra az Afrikai Unióval együttműködő uniós 

küldöttség közvetítői kapacitásainak növelését abból a célból, hogy befogadóbb jellegű 

politikai párbeszédet segítsen elő, megelőzve a politikai válság elmélyülését és az 

erőszak további terjedését;  

11. felszólít az Afrikai Unió fokozott részvételére a kongói alkotmány teljes tiszteletben 

tartatásának biztosításában; felszólít arra, hogy a további destabilizáció megelőzése 

érdekében biztosítsák az állandó párbeszédet a Nagy-tavak régió országai között; 

üdvözli e tekintetben a Nagy-tavak régió nemzetközi értekezletét, amelyet 2016 

októberében Luandában tartottak abból a célból, hogy értékeljék a KDK-ban kialakult 

helyzetet;  

12. emlékeztet arra, hogy a béke és a biztonság a sikeres választások és a stabil politikai 

légkör előfeltételét képezik; üdvözli ezzel összefüggésben a MONUSCO 

megbízatásának megújítását és hatásköreinek megerősítését a polgári lakosság védelme 

és az emberi jogok választások során történő tiszteletben tartása érdekében;  

13. ismételten mély aggodalmának ad hangot a KDK-ban kialakult nyugtalanító 

humanitárius helyzet miatt; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is nyújtsanak 

segítséget a KDK népének a leginkább veszélyeztetett népességcsoportok 

életkörülményeinek javítása, valamint a kényszerű lakóhelyelhagyás, az élelmiszer-

ellátás bizonytalansága és a természeti katasztrófák következményeinek kezelése 

érdekében;  

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a KDK 

kormányának és parlamentjének, az Afrikai Uniónak, az AKCS–EU Miniszterek 

Tanácsának, az Egyesült Nemzetek főtitkárának, valamint az ENSZ Emberi Jogi 

Tanácsának. 

 


