
26. megjegyzi, hogy a megújuló energiaforrások, mint például a napenergia, szélenergia és a biomasszából
nyert energia felhasználása lehetővé tenné, hogy az AKCS-országok kevésbé függjenek az olajtól; felszó-
lítja az EU-t és tagállamait, hogy adják át a megfelelő technológiát és biztosítsák a megfelelő finanszíro-
zást, és sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a 10. EFA keretében az energiára és vízre vonatkozó finan-
szírozási eszköz forrásaiból való támogathatóság meghatározásakor vizsgálja felül a kritériumokat,
hogy abban szerepeljenek a környezetbarát megoldások, a kiszolgáltatottság és az elszigeteltség kritéri-
umai is;

27. felszólítja az AKCS- és EU-államokat, hogy rögzítsenek külön célkitűzéseket a megújuló energiák
felhasználásával kapcsolatban, és úgy véli, hogy a megújuló energiát kell a Cotonoui Megállapodás
szerinti AKCS-EU fejlesztési együttműködés programok középpontjába helyezni;

28. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az AKCS-EU Tanácsnak, az Európai Bizott-
ságnak, az Afrikai Uniónak és az Egyesült Nemzetek főtitkárának.

ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

a Kongói Demokratikus Köztársaságban, különösen az ország keleti részén uralkodó helyzetről,
valamint ennek a régióra gyakorolt hatásáról

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

– amely 2007. november 19-e és 22-e között ült össze Kigaliban (Ruanda),

– tekintettel eljárási szabályzata 17. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) és a Nagy-tavak régiójáról szóló korábbi állás-
foglalásaira,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről
szóló állásfoglalásaira és az ENSZ főtitkárának az ügyben kiadott havi jelentéseire,

– tekintettel a KDK keleti részében kialakult helyzetről szóló, 2004. december 15-i európai parlamenti
állásfoglalásra (2),

– tekintettel a Nagy-tavak régió biztonsági, stabilitási és fejlesztési paktumára, amelyet 2006.
december 16-án írtak alá Nairobiban (Kenya) a Nagy-tavak régió országainak állam- és kormányfői,

– tekintettel a gyermekek jogairól szóló, 1989. november 20-i nemzetközi egyezményre, amely tiltja a
gyermekek részvételét a fegyveres konfliktusokban,

– tekintettel az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés által a 2006. július 30-án, illetve 2006.
október 29-én a KDK-ban tartott elnöki és törvényhozási választások megfigyelésére küldött misszió
jelentésére,

– tekintettel a Tanács együttes fellépésére az Európai Unió (EU) azon misszióját illetően, hogy tanácsadást
és támogatást nyújtsanak a biztonsági szektor reformjának keretében a KDK-ban,

– tekintettel a kimberley folyamatra, melynek célja, hogy végérvényesen véget vessen a konfliktusokban
szerepet játszó gyémántok forgalmazásának, és javítsa a kormányzást a természeti erőforrásokban
gazdag országokban, mégpedig azáltal, hogy ellenőrzik és teljes körűen közzéteszik a vállalatok vala-
mennyi kifizetését és a kormányoknak az olajból, gázból és bányászati termékekből származó bevéte-
leit,
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(1) Elfogadta az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2007. november 22-én Kigaliban (Ruanda).
(2) HL C 226. E, 2005.9.15., 359. o.



A. mivel a több éve tartó fegyveres konfliktusok közvetlenül vagy közvetve 4 millió közvetlen vagy közve-
tett áldozathoz vezettek, és a konfliktusok következtében legalább 1,5 millió ember kényszerült
elhagyni lakóhelyét, a legtöbbjük nő és gyermek, továbbá mivel a konfliktusok lerombolták a KDK
szociális és gazdasági infrastruktúráját,

B. aggodalommal emlékeztetve arra, hogy 2006 vége óta mintegy 300 000, Észak-Kivu tartományban élő
személy kényszerült elmenekülni otthonából a háború miatt, amely a KDK hivatásos fegyveres erői és
az elűzött Laurent Nkunda tábornok felkelő csapata, valamint más fegyveres csoportok között dúl, és
így a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek száma eléri a 800 000-t,

C. rendkívüli aggodalmának adva hangot a növekvő erőszak, az egyre terjedő emberi jogi jogsértések, az
Észak- és Dél-Kivu tartományban élő nők ellen elkövetett erőszakos közösülések és a nemi erőszak
egyéb formái miatt,

D. mély aggodalmának adva hangot amiatt, hogy a KDK keleti részén a fegyveres milíciák kitartóan és
egyre növekvő mértékben toboroznak gyerekkatonákat,

E. aggodalmának adva hangot a szinte állandósult bizonytalan helyzet miatt a KDK keleti részén, ami
lehetetlenné teszi, hogy a humanitárius szervezetek szétosszák a polgári lakosság körében az élelmisze-
reket és egyéb létszükségleti cikkeket, például a gyógyszereket,

F. mérlegelve a külföldi fegyveres csoportok, köztük a volt Ruandai Fegyveres Erők (volt FAR)/Inter-
ahamwe (Demokratikus Erők Ruanda Felszabadításáért – FDLR) jelenlétét, amelyek továbbra is büntet-
lenül követnek el atrocitásokat, például gyilkosságot, erőszakos nemi közösülést, kínzást és rajtaüté-
seket, és ezzel lakóhelyük elhagyására kényszerítik a polgári lakosságot a KDK keleti részén és a szom-
szédos országokban, ami veszélyezteti az ország biztonságát, stabilitását és fejlődését,

G. mivel a Nagy-tavak régiójában az állandósuló fegyveres konfliktusok és a lázadó fegyveres csoportok
súlyos veszélyt jelentenek a békére, a stabilitásra, a demokráciára és a fejlődésre a régióban; mivel ez
veszélyezteti a régió államai közötti együttműködést, és kioltja a nemzetközi közösség arra irányuló
erőfeszítéseit, hogy élénk és virágzó demokratikus államok felemelkedését valósítsa meg a régióban, és
javítsa lakosságuk életkörülményeit,

H. mivel ebből következően kényszerítő szükségszerűség, hogy megtegyenek minden szükséges intézke-
dést annak érdekében, hogy véget vessenek a konfliktusoknak, lefegyverezzék a fegyveres csoportokat
és megelőzzék a jövőbeli konfliktusokat, és így megszilárdítsák a békét és a demokráciát, előmozdítsák
a stabilitást és a fejlődést a régióban a Nagy-tavak régiójában élő valamennyi ember jóléte érdekében,
továbbá hogy lehetővé váljon, hogy a KDK törvényes intézményei az egymást követő háborúkban
lerombolt országuk újjáépítésére fordítsák energiáikat,

I. mivel a KDK-ban és a Nagy-tavak régiójában a béke és biztonság csak úgy érhető el, ha véget vetnek a
külföldi és belföldi fegyveres csoportok, valamint politikai szervezeteik által képviselt veszélynek, vala-
mint teljesen lefegyverzik a régióban fosztogató félkatonai csoportokat,

J. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vizsgálja azokat a bűncselekményeket, amelyeket a KDK-ban
2004 óta elkövethettek,

K. tekintettel „Tripartite Plus” csúcstalálkozón részt vevő felek, azaz a KDK, Ruanda, Uganda és Burundi
katonai vezetői által 2007. augusztus 28-án Kigaliban tett kötelezettségvállalásra, valamint ezen
országok külügyminiszterei által 2007. szeptember 16-án tett kötelezettségvállalásokra, amelyek célja,
hogy az adott területeken elhelyezkedő lázadó fegyveres csoportok semlegesítésével a békére töreked-
jenek; tekintettel a KDK és Ruanda külügyminiszterei által a 2007. szeptember 3–4-i kinshasai ülés
végén kiadott együttes nyilatkozatra,

L. mivel a KDK kormányának és a Ruandai Köztársaság kormányának a két országban és a Nagy-tavak
régiójában a békét és biztonságot fenyegető veszélyek megszüntetésére irányuló közös megközelítésről
szóló közös közleménye, amelyet az ENSZ közvetítésével és az Egyesült Államok és az EU képvise-
lőinek jelenlétében 2007. november 9-én írtak alá a két ország külügyminiszterei, a béke és a régió
államai közötti együttműködés új távlatait vázolja fel,
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M. mivel a KDK elnöke, Joseph Kabila és ugandai tárgyaló fele, Yoweri Museveni 2007. szeptemberében
találkozott Tanzániában, hogy az ENSZ támogatásával létrehozzon egy közös katonai erőt az Úr Ellen-
állási Hadserege (LRA) lázadóinak kiszorítása érdekében, akik destabilizálják a régiót, továbbá hogy
közös munkálatokat indítsanak az olaj feltárására,

N. mivel a KDK bővelkedik többek között természetes ásványkincsekben és erdészeti erőforrásokban,
amelyekkel óvatosan és hatékonyan kell gazdálkodni az ország gazdasági és társadalmi fejlődésének
biztosítása érdekében,

O. tekintettel a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatósági kezdeményezésére (EITI), amelynek a KDK
szerződő fele,

P. tekintettel a KDK kormányának azon döntésére, hogy felülvizsgálja a háború időszakában és az átme-
neti szakaszban aláírt bányászati és erdészeti szerződéseket,

Q. mivel a 2005. december 18-án a kongói emberek által elfogadott új alkotmány biztosítja az ahhoz
szükséges szilárd alapot, hogy a jogállamiságon és valóban demokratikus társadalmon alapuló államot
építsenek fel,

R. mivel a KDK-ban 2006. július 30-án, illetve október 29-én több párt részvételével lebonyolított elnöki
és törvényhozási választások új reményt adtak a lakosságnak arra, hogy a béke, a stabilitás és a fellen-
dülés időszaka következzen sokévnyi diktatúra és háború után; mivel jelenleg folyik az önkormányzati
választások szervezése,

S. mivel valamennyi kongói polgárnak joga van arra, hogy egyenlő védelemben részesüljön a kormányzati
szervek részéről, különös tekintettel a biztonságra, valamint a személyi és vagyoni biztonságra,

T. mivel a kongói parlament nemrégiben fogadta el a KDK-ban a politikai ellenzék jogállásáról szóló
törvényt, hogy ezzel erősítse a demokráciát és a politikai ellenzék szerepét az ország kormányzásában,

1. felszólítja a KDK keleti részén dúló konfliktusokban részt vevő feleket, hogy tartsák tiszteletben az
emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot, hogy szüntessék be a polgári lakosság elleni táma-
dásokat, és tegyék lehetővé a humanitárius szervezetek számára, hogy segítséget nyújthassanak a
polgári lakosságnak;

2. sürgeti, hogy az emberi jogi jogsértések, háborús bűncselekmények, emberiség elleni bűncselekmények
és nők elleni szexuális erőszak elkövetőit és a gyerekkatonák toborzóit jelentsék, azonosítsák, büntető-
eljárás alá vonják és megbüntessék a nemzeti és nemzetközi büntetőjoggal összhangban;

3. felszólítja a KDK kormányát és az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli
Misszióját (MONUC), hogy garantálják a humanitárius szervezetek tagjainak megfelelő biztonságát;

4. felszólítja az EU- és AKCS-államok kormányait, az EU Tanácsát, az Európai Bizottságot, az ENSZ-t és
az Afrikai Uniót (AU), hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy hatékony és megfelelő támoga-
tást nyújtsanak a KDK keleti részén, és járuljanak hozzá a humanitárius katasztrófa kezeléséhez;

5. mély aggodalmának ad hangot a lakóhelyüket az országon belül elhagyni kényszerülő személyek és
menekültek helyzete és száma miatt, akik még mindig a szomszédos országokban vannak, és felszólítja
a KDK hatóságait, hogy tegyenek meg mindent a hatáskörükben a kongói menekültek biztonságos
hazatelepülésének elősegítése érdekében, különösen azáltal, hogy teljes körűen együttműködnek a part-
nerekkel, mint például az ENSZ Világélelmezési Programjával (WFP) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztos-
ságával (UNHCR);

6. felszólítja az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy a nem kormányzati szervezetekkel (NGO-k) és a
KDK kormányával együttműködve készítsenek elő humanitárius programokat a KDK számára azzal a
céllal, hogy több és jobb egészségügyi segítségnyújtást biztosítsanak a kongói emberek számára;

7. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy nyújtson támogatást, beleértve a pénzügyi támogatást is, egy
békekonferencia megszervezésére Kivuban, hogy a lakosság részt vehessen a hosszú távú megoldások
megtalálásában;

8. megfelelően tudomásul veszi Burundi, a KDK, Uganda és Ruanda kölcsönös kötelezettségvállalását, és
különösen Ruanda és a KDK kormányai által 2007. november 9-én Nairobiban azzal a céllal aláírt
közös közleményt, hogy összehangolt és tartós megoldást találjanak a régió biztonsági problémáira, és
elismerését fejezi ki a felek erőfeszítéseivel kapcsolatban;
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9. sürgeti valamennyi felet, hogy szigorúan tartsák be kötelezettségvállalásaikat, és felszólítja az ENSZ-t, az
EU-t, az AU-t, az érintett államok partnereit, valamint a Nagy-tavak Barátait, hogy erőteljesen és tevőle-
gesen támogassák az e kötelezettségvállalások végrehajtására irányuló erőfeszítéseket, valamint a Nagy-
tavak régió biztonsági, stabilitási és fejlesztési paktumát;

10. sürgeti a KDK kormányát, hogy a MONUC támogatásával – amelynek forrásait növelni kell – és a
2007. november 9-i közös közlemény 9.b) bekezdésével összhangban „sürgősen kezdeményezzen
katonai műveleteket a volt FAR/Interahamwe lefegyverzése érdekében, amely népirtást elkövető katonai
szervezet a KDK-ban”, továbbá hogy ezeket a műveleteket „az észak- és dél-kivui illegális fegyveres
csoportok lefegyverzésére irányuló műveletekkel egyidejűleg hajtsák végre”;

11. üdvözli a KDK és Ruanda által a 2007. szeptember 3–4-i kinshasai külügyminiszteri találkozón kinyil-
vánított szándékot, hogy normalizálni kívánják a két ország kapcsolatait, és bátorítja őket ezzel kapcso-
latban;

12. kéri, hogy a Nagy-tavak régió biztonsági, stabilitási és fejlesztési paktumának valamennyi aláíró fele rati-
fikálja és teljes körűen hajtsa végre a paktumot;

13. nemzeti és nemzetközi szintű erőfeszítések megtételére szólít fel, hogy megerősítsék a jogállamiságot a
KDK-ban, különösen a kormányzás és a biztonság terén;

14. felhív az állami hatalom helyreállítására és tiszteletben tartására az egész országban, ami az összes
milícia lefegyverzését vonja maga után;

15. felszólítja a nemzetközi közösséget, beleértve az EU tagállamait és az AKCS-államokat is, hogy tartsák
be arra vonatkozó ígéretüket, hogy együttműködnek a KDK-val, és hozzájárulnak a stabilitás megterem-
téséhez az ország keleti részén;

16. felszólítja az ENSZ-t, az EU-t, az AU-t és a KDK többi partnerét, hogy továbbra is támogassák az ország
hatóságainak a hadsereg, a rendőrség, a biztonsági szolgálatok és a bíróságok reformjára irányuló erőfe-
szítéseit, amelyek célja, hogy helyreállítsák az államot és annak hatalmát, ami mind elengedhetetlen
eleme a béke és biztonság megszilárdításának az országban és a Nagy-tavak régiójában is;

17. megelégedésének ad hangot a KDK demokratikusan választott intézményeinek létrehozásával kapcso-
latban, és felszólítja az ország vezetőit, hogy tegyék meg az összes szükséges kezdeményezést a demok-
rácia megerősítése és annak biztosítása érdekében, hogy az alkotmányos szabályok alapján a kongói
nemzet valamennyi tevékenykedő ereje részt vegyen az ország irányításában;

18. üdvözli, hogy a KDK parlamentje elfogadta a politikai ellenzék jogállásának megállapításáról szóló
törvényt, és felszólít annak gyors hatályba léptetésére és sikeres alkalmazására;

19. felszólítja az EU-t és a nemzetközi közösséget a helyi és önkormányzati választások megszervezésének
támogatására, amelyet az eredeti tervek szerint 2007-ben kell megtartani a kongói választási folyamat
utolsó szakaszaként;

20. tudomásul veszi azt a döntést, hogy újratárgyalás céljából felülvizsgálják a háború időszakában és az
átmeneti szakaszban aláírt bányászati és erdészeti szerződéseket, és felszólítja a KDK kormányát, hogy
léptessen életbe átlátható mechanizmusokat az ország természeti erőforrásaival való gazdálkodást ille-
tően, hogy a parlament és a civil társadalom javaslatokat terjeszthessen elő a kongói lakosság érde-
kében;

21. úgy ítéli meg, hogy az ország fenntartható fejlődésének elengedhetetlen feltétele az ország természeti
kincseihez való hozzáférés, azok demokratikus ellenőrzése és igazságos újraelosztása a lakosság
egészének javára;

22. felszólítja az Európai Bizottságot és az EU Tanácsát, hogy erősítse meg jelenlegi együttműködési kapcso-
latait a KDK kormányával az ország természeti erőforrásainak kiaknázására irányuló felügyelet terén;

23. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az AKCS-EU Tanácsnak, az Európai Bizott-
ságnak, a KDK és a Nagy-tavak országai kormányainak, az ENSZ főtitkárának és az Afrikai Unió Bizott-
ságának.
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