
 

 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2016)0479 

Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje  

2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo 

Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos 

(KDR), ypač į 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją1 ir 2016 m. birželio 23 d. rezoliuciją2, 

– atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl 

žmogaus teisių padėties šalyje, ypač į paskelbtus 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. 

rugpjūčio 24 d., 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 

rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje 

Respublikoje,  

– atsižvelgdamas į ES pareiškimus vietos lygiu dėl žmogaus teisių padėties Kongo 

Demokratinėje Respublikoje (2016 m. birželio 25 d.) ir dėl rinkimų proceso Kongo 

Demokratinėje Respublikoje po to, kai Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo 

pradėtas nacionalinis dialogas (2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d.), 

– atsižvelgdama į 2015 m. liepos 27 d. paskelbtą JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 

metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių 

biuro veiklos Kongo Demokratinėje Respublikoje, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. ir 2016 m. birželio 5 d. paskelbtus Afrikos 

Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos 

organizacijos bendrą pranešimą spaudai dėl to, kad Kongo Demokratinei Respublikai 

būtinas įtraukus politinis dialogas, ir į jų įsipareigojimą remti Kongo subjektus, kurie 

siekia šalyje įtvirtinti demokratiją,  

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 

įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai 2016 m. rugpjūčio 

15 d. pareiškimus dėl smurto Kongo Demokratinėje Respublikoje,  

                                                 
1  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0085. 
2  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290. 



 

 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. ir 2016 m. spalio 17 d. ES Tarybos išvadas dėl 

Kongo Demokratinės Respublikos, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Kongo 

Demokratinės Respublikos, visų pirma į Rezoliuciją Nr. 2293 (2016) dėl Kongo 

Demokratinei Respublikai taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir Ekspertų grupės 

įgaliojimų ir Rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria buvo atnaujinti Jungtinių Tautų 

Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) 

įgaliojimai, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 15 d. ir 2016 m. rugsėjo 21 d. Jungtinių Tautų 

Saugumo Tarybos pareiškimus spaudai dėl padėties Kongo Demokratinėje 

Respublikoje, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 20 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 

pirmininkų pareiškimą, kuriame raginama laikytis rimties siekiant išspręsti krizę 

dialogo būdu ir laikantis Konstitucijos, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. pasirašytą ir 2005 m. birželio 25 d. bei 2010 m. 

birželio 22 d. pakeistą Kotonu partnerystės susitarimą,  

– atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,  

– atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. priimtą Kongo Demokratinės Respublikos 

Konstituciją, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis, 

A. kadangi nuo 2001 m. Kongo Demokratinės Respublikos prezidentas yra Joseph Kabila; 

kadangi Prezidento J. Kabilos kadencija baigiasi 2016 m. gruodžio 20 d. ir kadangi 

Kongo Demokratinės Respublikos prezidento įgaliojimai konstituciškai apriboti dviem 

kadencijomis ir kitus prezidento ir parlamento rinkimus iš pradžių buvo numatyta 

surengti iki 2016 m. pabaigos;  

B. kadangi per pastaruosius dvejus metus Prezidentas J. Kabila naudoja administracines ir 

technines priemones, siekdami atidėti rinkimus ir likti valdžioje pasibaigus 

Konstitucijoje nustatytam įgaliojimų laikotarpiui;  

C. kadangi pirmasis bandymas iš dalies pakeisti Kongo Demokratinės Respublikos 

Konstituciją siekiant leisti Prezidentui J. Kabilai kandidatuoti trečiai kadencijai buvo 

nutrauktas 2015 m. dėl tvirto pilietinės visuomenės pasipriešinimo ir mobilizacijos; 

kadangi dėl tokių bandymų visoje šalyje auga politinė įtampa, daugėja neramumų ir 

smurto, be to, atrodo, kad šalis jau atsidūrė su rinkimais susijusioje aklavietėje;  

D. kadangi 2015 m. lapkričio mėn. Prezidentas J. Kabila paskelbė pradedantis nacionalinį 

dialogą; kadangi vėliau Afrikos Sąjunga paskyrė buvusį Togo Ministrą Pirmininką 

Edemą Kodjo nacionalinio politinio dialogo tarpininku; kadangi dvi pagrindinės 

opozicinės grupės atsisakė dalyvauti, jų nuomone, neįtraukiame ir nedemokratiškame 

dialoge, taip pat laikydamosi vilkinimo taktikos;  



 

 

E. kadangi Afrikos Sąjunga, Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir Tarptautinė 

Frankofonijos organizacija drauge pabrėžė, kaip svarbu palaikyti dialogą ir siekti 

politinių veikėjų susitarimo, kuriuo būtų laikomasi demokratijos ir teisės viršenybės 

principų, ir primygtinai paragino visus Kongo politinius subjektus visapusiškai 

bendradarbiauti su Edemu Kodjo; 

F. kadangi 2016 m. spalio 18 d. prezidentas J. Kabila ir dalis opozicijos pasirašė susitarimą 

dėl prezidento rinkimų nukėlimo į 2018 m. balandžio mėn.; kadangi pagal šiame 

susitarime numatytas sąlygas prezidentas J. Kabila, kuriam leista pasilikti valdžioje po 

2016 m., nauju laikinuoju ministru pirmininku paskyrė opozicijos narį Samy Badibangą 

ir pavedė jam sudaryti naują vyriausybę;  

G. kadangi nuo 2015 m. sausio mėn. Kongo saugumo ir žvalgybos pareigūnai varžo taikius 

aktyvistus ir opozicijos bei pilietinės visuomenės narius, kurie priešinasi pastangoms 

leisti prezidentui J. Kabilai likti valdžioje ilgiau, nei jam leidžiama pagal Konstitucijoje 

numatytą dviejų kadencijų terminą; 

H. kadangi žmogaus teisių gynėjų grupės ne kartą pranešė apie tai, kad rengiantis 

rinkimams šalyje blogėja žmogaus teisių, žodžio, susirinkimų ir demonstracijų laisvės 

padėtis, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius protestuotojus, 

žurnalistus, politinius lyderius ir kitus asmenis;  

I. kadangi vis didėjantis smurtas ir daugėjantys žmogaus teisių ir tarptautinės teisės 

pažeidimai, ypač tikslinės akcijos ir savavališki suėmimai, daro neigiamą poveikį 

pastangoms reguliuoti ir stabilizuoti padėtį KDR;  

J. kadangi, visų pirma, pranešta, kad per 2016 m. rugsėjo 19–20 d. Kinšasoje vykusias 

demonstracijas žuvo daugiau nei 50 žmonių ir daug kitų dingo; kadangi judėjimų 

LUCHA ir „Filimbi“ nariai vis dar yra neteisėtai kalinami; kadangi žiniasklaidos 

priemonės, kaip antai „Radio France Internationale“ (RFI) ar „Radio Okapi“, uždarytos 

arba jų transliacijos slopinamos; kadangi, remiantis JT Jungtinio žmogaus teisių biuro 

pranešimu, pranešta apie 422 žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos per 2016 m. rugsėjo 

19–21 d. demonstracijas įvykdė policijos pareigūnai ir saugumo pajėgos; 

K. kadangi humanitarinės pagalbos organizacijos mano, jog dėl politinio nestabilumo 

šalyje įsivyrauja chaosas, o jos gyventojai, jau nusilpę per įvairias ankstesnes ir 

dabartines krizes, grimzta į ypač didelį skurdą ir nesaugumą – šiuo metu pagalba maisto 

srityje reikalinga 5 mln. asmenų;  

L. kadangi Europos Sąjunga pabrėžė, kad bet koks sprendimas atidėti rinkimus privalo būti 

priimtas iki prezidento J. Kabilos kadencijos pabaigos 2016 m. gruodžio mėn., vykdant 

įtraukų, nešališką ir skaidrų politinį Kongo suinteresuotųjų subjektų dialogą; 

M. kadangi 2014–2020 m. KDR nacionalinėje orientacinėje programoje, kuriai finansuoti 

pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą skirta 620 mln. EUR, pirmenybė teikiama valdymo 

ir teisinės valstybės principų stiprinimui, be kita ko, teisminių institucijų, policijos ir 

kariuomenės reformoms; 

1. laiko smerktina tai, kad per pastarąsias kelias savaites vykusias demonstracijas žuvo 

žmonės, ir reiškia giliausią užuojautą aukų šeimoms ir KDR gyventojams; 

2. yra labai susirūpinęs, kad KDR dėl įtemptos priešrinkiminės padėties vis didėja 



 

 

nestabilumas; primena KDR valdžios institucijoms ir, visų pirma, jos prezidentui, kad 

jie atsakingi už visoje šalies teritorijoje gyvenančių piliečių apsaugą, ypač už jų apsaugą 

nuo piktnaudžiavimo ir nusikaltimų, ir už užduotį valdyti kuo griežčiausiai laikantis 

teisinės valstybės principo; 

3. apgailestauja dėl to, kad vyriausybei ir Nepriklausomai nacionalinei rinkimų komisijai 

(NNRK) nepavyko surengti prezidento rinkimų per Konstitucijoje nustatytą terminą; dar 

kartą ragina sėkmingai ir laiku surengti rinkimus, visapusiškai laikantis Kongo 

konstitucijos ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos, ir primygtinai 

primena Kongo vyriausybės atsakomybę kiek įmanoma greičiau užtikrinti skaidriems, 

patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką;  

4. primena KDR pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus laikytis demokratijos, 

teisinės valstybės ir žmogaus teisių principų, kurie apima saviraiškos ir žiniasklaidos 

laisvę, gerą valdymą ir politinių pareigų vykdymo skaidrumą; pažymi, kad nevyksta 

dialogas su KDR valdžios institucijomis vadovaujantis Kotonu susitarimo 8 straipsniu, 

siekiant, kad būtų galutinai išaiškintas rinkimų procesas;  

5. ragina ES skubiau imtis konkrečių veiksmų ir nedelsiant pradėti procedūrą pagal 

Kotonu susitarimo 96 straipsnį, patvirtinti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą išduoti 

vizas ir turto įšaldymą, kurios būtų taikomos vyresniesiems pareigūnams ir ginkluotųjų 

pajėgų atstovams, atsakingiems už smurtinį demonstracijų malšinimą ir politinę 

aklavietę, kuri trukdo taikiam ir konstituciniam valdžios perdavimui, visų pirma 

Kalevui Mutondui, generolui majorui Johnui Numbi, generolui Ilungai Kampete, 

generolui majorui Gabrieliui Amisi Kumbai ir generolui Célestinui Kanyamai;  

6. ragina visus politinius veikėjus pradėti taikų ir konstruktyvų dialogą, kad būtų užkirstas 

kelias dabartinei politinei krizei gilėti ir ragina susilaikyti nuo tolesnio smurto ir 

provokacijų; palankiai vertina Kongo nacionalinės vyskupų konferencijos (CENCO) 

pastangas parengti platesnio masto bendrą sutarimą dėl politinio pereinamojo proceso; 

ragina valdžios institucijas ir opoziciją susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar pareiškimų, 

kurie galėtų dar labiau prisidėti prie neramumų plitimo; tuo pat metu pripažįsta, kad 

reikalingas pereinamasis laikotarpis, per kurį prezidento pareigos gali būti vykdomos tik 

prižiūrint pereinamojo laikotarpio tarybai, kurioje opozicija vaidins svarbų vaidmenį;  

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties ir vis didėjančių 

politinės erdvės apribojimų KDR, visų pirma dėl siekio naudotis teismų sistema ir 

smurto bei bauginimo, kurį patiria žmogaus teisių gynėjai, politiniai oponentai ir 

žurnalistai; ragina nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti visus politinius kalinius; ragina 

valdžios institucijas nedelsiant panaikinti žiniasklaidai taikomus apribojimus; 

8. ir toliau yra labai susirūpinęs dėl Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos 

(NNRK) vaidmens veiksmingumo, nuo kurio dideliu mastu priklausys rinkimų proceso 

teisėtumas; primena, kad NNRK turėtų būti nešališka ir įtrauki institucija, turinti 

pakankamai išteklių išsamiam ir skaidriam procesui įgyvendinti;  

9. ragina atlikti visapusišką, išsamų ir skaidrų tyrimą dėl įtariamų žmogaus teisių 

pažeidimų per protestus, siekiant nustatyti kaltus asmenis ir patraukti juos atsakomybėn;  

10. ragina ES delegaciją toliau atidžiai stebėti įvykius KDR ir imtis visų tinkamų veiksmų ir 

priemonių siekiant paremti žmogaus teisių gynėjus ir demokratinius judėjimus; ragina 



 

 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę išnagrinėti 

galimybę padidinti ES delegacijos tarpininkavimo pajėgumus siekiant bendradarbiauti 

su Afrikos Sąjunga, kad būtų remiamas įtraukesnis politinis dialogas ir užkirstas kelias 

vis labiau gilėjančiai politinei krizei ir tolesniam smurtui;  

11. ragina labiau įtraukti Afrikos Sąjungą, užtikrinant visapusišką pagarbą Kongo 

konstitucijai; ragina palaikyti nuolatinį dialogą tarp Didžiųjų ežerų regiono šalių 

siekiant užkirsti kelią bet kokiam tolesniam destabilizavimui; šiuo atžvilgiu palankiai 

vertina tai, kad 2016 m. spalio mėn. Luandoje buvo surengta tarptautinė Didžiųjų ežerų 

regiono konferencija dėl padėties KDR vertinimo;  

12. primena, kad taika ir saugumas yra būtinos sėkmingų rinkimų ir stabilios politinės 

aplinkos sąlygos; šiuo atžvilgiu palankiai vertina atnaujintus MONUSCO įgaliojimus ir 

stipresnes jo galias saugant piliečius ir užtikrinant žmogaus teisių laikymąsi per 

rinkimus;  

13. pakartoja savo gilų susirūpinimą dėl nerimą keliančios humanitarinės padėties KDR; 

ragina ES ir jos valstybes nares toliau padėti KDR gyventojams, kad būtų pagerintos 

labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių gyvenimo sąlygos ir būtų sprendžiamos 

problemos, susijusios su perkėlimo, aprūpinimo maistu problemų ir gaivalinių nelaimių 

padariniais;  

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 

politikai, KDR vyriausybei ir parlamentui, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų 

tarybai, JT generaliniam sekretoriui ir JT Žmogaus teisių tarybai. 


