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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), īpaši 

2016. gada 10. marta rezolūciju 1un 2016. gada 23. jūnija rezolūciju2, 

– ņemot vērā ES delegācijas Kongo Demokrātiskajā Republikā paziņojumus par 

cilvēktiesību stāvokli šajā valstī, jo īpaši 2016. gada 23. novembra un 2016. gada 

24. augusta paziņojumu, 

– ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija 

rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR,  

– ņemot vērā ES 2016. gada 25. jūnija vietējo paziņojumu par cilvēktiesību stāvokli KDR, 

kā arī 2016. gada 2. augusta un 2016. gada 24. augusta vietējos paziņojumus par KDR 

vēlēšanu procesu pēc nacionālā dialoga uzsākšanas KDR, 

– ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija gada ziņojumu par 

cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo 

Demokrātiskajā Republikā, 

– ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un 

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 16. februāra un 2016. gada 

5. jūnija kopīgos paziņojumus presei par iekļaujoša KDR politiskā dialoga 

nepieciešamību un par to apņemšanos atbalstīt Kongo pušu centienus panākt 

demokrātijas nostiprināšanos šajā valstī,  

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 

un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2016. gada 15. augusta paziņojumu par 

stāvokli KDR,  

– ņemot vērā ES Padomes 2016. gada 23. maija un 2016. gada 17. oktobra secinājumus 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0085. 
2  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290. 



 

 

par Kongo Demokrātisko Republiku, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, it īpaši rezolūciju 

Nr. 2293(2016) par sankciju atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa 

pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2277(2016), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO 

Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO), 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2016. gada 15. jūlija un 2016. gada 21. septembra 

paziņojumus presei par stāvokli KDR, 

– ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju 

2016. gada 20. septembra paziņojumu, kurā viņi aicina saglabāt mieru, lai dialoga ceļā 

un saskaņā ar konstitūciju pārvarētu krīzi, 

– ņemot vērā Kotonū partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā un 

pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā un 2010. gada 22. jūnijā,  

– ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,  

– ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, 

– ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūciju, ko pieņēma 2006. gada 

18. februārī, 

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu, 

A. tā kā Joseph Kabila ir KDR prezidents kopš 2001. gada; tā kā prezidenta J. Kabilas 

amata pilnvaru termiņš beidzas 2016. gada 20. decembrī un tā kā KDR prezidents var 

atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus, un nākamās valsts prezidenta un 

likumdošanas varas vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas 2016. gada beigās; 

B. tā kā iepriekšējos divos gados prezidents J. Kabila ir izmantojis administratīvus un 

tehniskus līdzekļus, lai novilcinātu vēlēšanas un saglabātu varu pēc sava konstitūcijā 

paredzētā pilnvaru termiņa beigām; 

C. tā kā pirmais mēģinājums grozīt KDR konstitūciju, lai ļautu prezidentam J. Kabila 

kandidēt uz trešo termiņu, 2015. gadā tika pārtraukts, jo pilsoniskā sabiedrība pret to 

stingri iebilda un pretojās; tā kā šādi centieni ir saasinājuši politisko spriedzi, radījuši 

nemierus un vardarbību visā valstī, kas tagad, šķiet, ir nonākusi vēlēšanu strupceļā;  

D. tā kā 2015. gada novembrī prezidents J. Kabila izziņoja nacionāla dialoga sākšanu; tā 

kā Āfrikas Savienība pēc tam iecēla bijušo Togo premjerministru Edem Kodjo par valsts 

politiskā dialoga veicinātāju; tā kā divas galvenās opozīcijas grupas ir noraidījušas 

dalību pasākumā, ko tās uzskata par neiekļaujošu un nedemokrātisku dialogu, kā arī par 

novilcināšanas taktiku;  

E. tā kā Āfrikas Savienība, ANO, Eiropas Savienība un Starptautiskā Frankofonijas 

organizācija ir kopīgi uzsvērušas, cik svarīgs ir dialogs un centieni panākt politisko 

dalībnieku vienošanos demokrātijas un tiesiskuma garā, un ir mudinājušas visus Kongo 

politiskos dalībniekus pilnībā sadarboties ar Edem Kodjo,  

F. tā kā 2016. gada 18. oktobrī tika parakstīts nolīgums starp prezidentu J. Kabila un daļu 



 

 

no opozīcijas par prezidenta vēlēšanu atlikšanu līdz 2018. gada aprīlim; tā kā saskaņā ar 

šā nolīguma noteikumiem prezidents J. Kabila, kuram rezultātā atļauts palikt amatā pēc 

2016. gada, iecēla jaunu pagaidu premjerministru Samy Badibanga, opozīcijas pārstāvi, 

kuram uzdeva izveidot jaunu valdību;  

G. tā kā kopš 2015. gada janvāra Kongo drošības un izlūkošanas ierēdņi ir apspieduši 

miermīlīgus aktīvistus un opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kas iestājas 

pret mēģinājumiem ļaut prezidentam J. Kabila saglabāt varu pēc konstitūcijā paredzēto 

divu termiņu beigām; 

H. tā kā cilvēktiesību grupas atkārtoti informē par to, ka cilvēktiesību un vārda un 

pulcēšanās, kā arī demonstrāciju brīvības situācija pirmsvēlēšanu laikā valstī aizvien 

pasliktinās, tostarp tiek izmantots pārmērīgs spēks pret miermīlīgiem demonstrantiem, 

žurnālistiem, politiskajiem līderiem un citiem;  

I. tā kā aizvien spēcīgāka vardarbība, kā arī cilvēktiesību un starptautisko tiesību 

pārkāpumi, jo īpaši mērķtiecīgas operācijas un nesankcionēti aresti, negatīvi ietekmē 

jebkādus centienus noregulēt un stabilizēt situāciju KDR;  

J. tā kā konkrētāk tiek ziņots, ka vairāk nekā 50 personas ir nonāvētas demonstrācijās 

2016. gada 19. un 20. septembrī Kinšasā un daudzi citi ir pazuduši bez vēsts; tā kā 

LUCHA un Filimbi kustību dalībnieki joprojām ir nelikumīgi aizturēti; tā kā tādi 

plašsaziņas līdzekļi kā Radio France Internationale (RFI) vai Radio Okapi ir slēgti vai 

to darbība ir traucēta; tā kā saskaņā ar ziņojumu, ko sagatavojis ANO Kopīgais 

cilvēktiesību birojs, saņemta informācija par 422 cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus 

izdarījuši policijas ierēdņi un drošības spēki to demonstrāciju laikā, kuras notika 

laikposmā no 2016. gada 19. līdz 21. septembrim; 

K. tā kā humanitārās aģentūras uzskata, ka politiskā nestabilitāte valstī izraisa haosu un tās 

iedzīvotāju, kuri jau cietuši dažādo bijušo un pašreizējo krīžu dēļ, slīgšanu galējā 

nabadzībā un nedrošībā un ka patlaban 5 miljoniem cilvēku ir vajadzīga palīdzība;  

L. tā kā Eiropas Savienība ir uzsvērusi, ka jebkurš lēmums atlikt vēlēšanas ir jāpieņem 

iekļaujoša, objektīva un pārredzama tāda dialoga ietvaros, kurā iesaistās visas 

ieinteresētās puses Kongo un kurš tiek īstenots pirms prezidenta J. Kabilas amata 

pilnvaru beigām 2016. gada decembrī; 

M. tā kā ES no 11. Eiropas Attīstības fonda ir piešķīrusi EUR 620 miljonus KDR 

nacionālajai indikatīvajai programmai 2014.–2020. gadam, kuras prioritātes ir 

pārvaldības un tiesiskuma nostiprināšana, tostarp tiesu sistēmas, policijas un armijas 

reformas, 

1. pauž nožēlu par bojā gājušajiem pēdējo nedēļu demonstrāciju laikā un pauž visdziļāko 

līdzjūtību upuru ģimenēm un KDR iedzīvotājiem; 

2. pauž nopietnas bažas par aizvien nestabilāko situāciju KDR saspringtajā pirmsvēlēšanu 

posmā; atgādina KDR iestādēm un galvenokārt valsts prezidentam, ka tie ir atbildīgi par 

savu pilsoņu dzīvību aizsargāšanu visā valsts teritorijā un jo īpaši par pilsoņu 

aizsardzību pret vardarbību un noziegumiem, kā arī tiem ir jāīsteno valsts pārvaldības 

uzdevums, stingri ievērojot tiesiskumu; 

3. pauž nožēlu par to, ka valdība un Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija (CENI) nav 



 

 

organizējušas prezidenta vēlēšanas konstitūcijā noteiktajā termiņā; atkārto savu 

aicinājumu izveidot sekmīgas un savlaicīgi organizētas vēlēšanas pilnīgā saskaņā ar 

KDR Konstitūciju un Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu un uzstāj, lai 

Kongo valdība nodrošinātu labvēlīgu vidi pārredzamām, ticamām un iekļaujošām 

vēlēšanām, cik drīz vien iespējams;  

4. atgādina par saistībām, kuras KDR apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, 

proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda un 

plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību; 

norāda, ka saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu ar KDR iestādēm notiekošais dialogs, 

kura uzdevums ir līdz galam precizēt vēlēšanu procesu, draud izgāzties;  

5. mudina ES  īstenot konkrētus pasākumus, nekavējoties uzsākt procedūru saskaņā ar 

Kotonū nolīguma 96. pantu un pieņemt mērķtiecīgas sankcijas, tostarp vīzu aizliegumu 

un līdzekļu iesaldēšanu, pret augstākajām amatpersonām un bruņoto spēku pārstāvjiem, 

kas ir atbildīgi par demonstrāciju vardarbīgu apspiešanu un politisko strupceļu, kurš 

kavē miermīlīgu un konstitucionālu varas nodošanu, jo īpaši pret Kalev Mutond, 

ģenerālmajoru John Numbi, ģenerāli Ilunga Kampete, ģenerālmajoru Gabriel Amisi 

Kumba un ģenerāli Célestin Kanyama;  

6. mudina visus politiskos spēkus iesaistīties miermīlīgā un konstruktīvā dialogā, lai 

novērstu jebkādu pašreizējās politiskās krīzes padziļināšanos, un atturēties no 

turpmākas vardarbības un provokācijām; atzinīgi vērtē CENCO (Katoļu baznīcas 

bīskapu nacionālās konferences) centienus panākt plašāku vienošanos par politisku 

pāreju; aicina gan iestādes, gan opozīciju atturēties no jebkādām darbībām vai 

paziņojumiem, kas varētu ļaut papildus izplatīties nemieriem; tikmēr atzīst, ka 

nepieciešams pārejas periods, kurā prezidenta amata pienākumus var īstenot tikai 

pārejas padomes uzraudzībā, kurā būtiska nozīme būtu opozīcijai;  

7. pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos un pieaugošajiem 

politiskās dzīves ierobežojumiem KDR un jo īpaši par tiesu sistēmas izmantošanu, kā 

arī vardarbību un iebiedēšanu, ar ko saskaras cilvēktiesību aizstāvji, politiskie oponenti 

un žurnālisti; aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos; 

prasa varas iestādēm nekavējoties atcelt visus ierobežojumus, kas noteikti plašsaziņas 

līdzekļiem; 

8. joprojām pauž dziļas bažas par to, cik efektīva ir CENI, no kuras lielā mērā ir atkarīga 

vēlēšanu procesa leģitimitāte; atgādina, ka vēlēšanu Komisijai vajadzētu būt objektīvai 

un iekļaujošai institūcijai ar pietiekamiem resursiem, lai tā varētu īstenot visaptverošu 

un pārredzamu procesu;  

9. aicina veikt pilnīgu, rūpīgu un pārredzamu izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem, 

kas notikuši protestu laikā, lai noskaidrotu vainīgās personas un sauktu tās pie 

atbildības;  

10. aicina ES delegāciju turpināt cieši pārraudzīt situāciju KDR un izmantot visus 

atbilstīgos mehānismus un instrumentus, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un 

demokrātiju atbalstošas kustības; aicina PV /AP apsvērt iespēju palielināt ES 

delegācijas starpniecības spējas sadarboties ar Āfrikas Savienību, lai atbalstītu vairāk 

iekļaujošu politisku dialogu un nepieļautu politiskās krīzes padziļināšanos un turpmāku 

vardarbības izplatīšanos;  



 

 

11. aicina vairāk iesaistīt Āfrikas Savienību, lai pilnībā nodrošinātu Kongo Konstitūcijas 

ievērošanu; aicina izveidot pastāvīgu dialogu starp Lielo ezeru reģiona valstīm, lai 

novērstu turpmāku destabilizāciju reģionā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē starptautisko 

konferenci par Lielo ezeru reģionu, lai novērtētu situāciju KDR, kas 2016. gada oktobrī 

notika Luandā;  

12. atgādina, ka miers un drošība ir priekšnoteikums sekmīgai vēlēšanu norisei un stabilai 

politiskai videi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē MONUSCO pilnvaru pagarināšanu un to 

stiprināšanu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un ievērotu cilvēktiesības vēlēšanu 

kontekstā;  

13. atkārtoti pauž dziļas bažas par satraucošo humanitāro situāciju KDR; aicina ES un tās 

dalībvalstis turpināt palīdzības sniegšanu KDR iedzīvotājiem, lai uzlabotu 

visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un novērstu pārvietošanas, 

pārtikas apgādes nepietiekamības un dabas katastrofu sekas;  

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, KDR valdībai un parlamentam, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Padomei, 

ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei. 

 


